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РОЗДІЛ 1 
ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

УДК 323:35.07(=511.144)(135.1)+324«2020»
DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2021.27.1

ПОЛІТИКО-ПАРТІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОРГАНІВ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ З КОМПАКТНИМ ПРОЖИВАННЯМ  
УГОРСЬКОЇ ТА РУМУНСЬКОЇ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН 
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ)

POLITICAL AND PARTY REPRESENTATION  
OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN TERRITORIAL  

COMMUNITIES OF ZAKARPATTIA REGION WITH THE COMPACT  
RESIDENCE OF HUNGARIAN AND ROMANIAN ETHNIC MINORITIES  

(ACCORDING TO THE RESULTS OF 2020 LOCAL ELECTIONS)

Зан М.П.,
кандидат історичних наук,

доцент кафедри політології і державного управління
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

У статті розглянуто специфіку політико-партійного представництва органів місцевого самоврядування за резуль-
татами місцевих виборів 2020 року тих територіальних громад, де проживають угорська та румунська етнічні мен-
шини Закарпатської області.

Констатовано, що угорці краю найбільш компактно зосереджені в 7-ми з 10-ти об’єднаних територіальних гро-
мад Берегівського району, Сюртівській та Великодобронській сільських територіальних громадах Ужгородського 
району. Частково угорська етнічна спільнота проживає у Виноградівській міській та Королівській селищній тери-
торіальних громадах Берегівського району, Чопській міській та Холмківській сільській територіальних громадах 
в Ужгородському районі, Великолучківській та Горондівській сільських територіальних громадах у Мукачівському 
районі, містах Тячів і Мукачево, селищах Вишково і Солотвино. Румунська етнічна група Закарпаття компактно 
зосереджена в Солотвинській селищній територіальній громаді на Тячівщині.

Автор виділяє два формати електоральної участі угорців Закарпаття: 1) етнічне голосування за дві етнопо-
літичні партії угорців – «КМКС» Партію угорців України та Демократичну партію угорців України; 2) самовису-
вання етнічних угорців до селищних і сільських рад новостворених територіальних громад. Етнічне голосування 
за етнополітичні партії угорців прослідковано на рівні тих територіальних громад, де угорська етнічність є домі-
нуючою (Берегівська міська, Вилоцька селищна, Пийтерфолвівська та Сюртівська сільська територіальні гро-
мади) а також представлена окремими анклавами в етнічно різнорідному соціальному середовищі (Чопська, 
Мукачівська, Виноградівська та Тячівська міські; Вишківська, Солотвинська та Королівська селищні; Холмківська, 
Великолучківська та Горондівська сільські територіальні громади). Самовисування представників угорської етніч-
ної меншини зафіксовано під час голосування за кандидатів у депутати Батівської селищної, Великоберезької, 
Косоньської, Великобийганської (Берегівський район) та Великодобронської (Ужгородський район) сільських рад.

Виявлено, що політико-партійна репрезентація Солотвинської селищної ради є різнорідною. Незважаючи на 
домінування політичної сили «Рідне Закарпаття» й відсутність у селищній раді депутатів від партії «Команда Андрія 
Балоги», яку представляє новообраний голова Василь Йовдій, усі політичні сили органічно включені в порядок 
денний організації публічної політики та адміністрування на локальному рівні. Особливістю виборчої кампанії 
в цій територіальній громаді є високий рейтинг партії «Опозиційна платформа – За життя». Це пояснюється пере-
важно прагматичними ціннісними орієнтаціями місцевого населення, зокрема тривалою практикою заробітчанства 
в Російській Федерації.

Зроблено висновок про перспективу вивчення механізму взаємодії національно-культурних товариств із вико-
навчими органами територіальних громад, що покликані захищати культурні права і свободи представників угор-
ської та румунської етнічних громад Закарпатської області.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, місцеві вибори, угорська етнічна меншина, румунська 
етнічна меншина, Закарпатська область.
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The article considers the specifics of political and party representation of local governments in the 2020 local elections 
of the territorial communities where Hungarian and Romanian ethnic minorities in the Zakarpattia region live.

It was stated that the Hungarians of the region are most compactly concentrated in 7 out of 10 amalgamated territorial 
communities of Berehove district, Syurte and Velyka Dobron rural territorial communities in Uzhhorod district. Part 
of the Hungarian ethnic community lives in Vynohradiv Urban and Korolevo Urban-type settlement territorial communities 
of Berehove district, Chop Urban and Kholmok rural territorial communities in Uzhhorod district, Velyki Luchky and Horonda 
rural territorial communities in the Mukachevo district, the cities of Tyachiv and Mukachevo, the Urban-type settlement 
of Vyshkovo and Solotvino. The Romanian ethnic group of Transcarpathia is compactly concentrated in the Solotvyno 
Urban-type settlement territorial community in the Tyachiv region.

The author singles out two formats of electoral participation of Hungarians in Transcarpathia: 1) ethnic voting for two 
ethno-political parties of Hungarians – the “KMKSZ” Party of Hungarians of Ukraine and the Democratic Party of Hungarians 
of Ukraine; 2) self-nomination of ethnic Hungarians to Urban-type settlement and village councils of newly created territorial 
communities. Ethnic voting for the ethno-political parties of Hungarians is traced at the level of those territorial communities 
where the Hungarian ethnicity is dominant (Berehovo urban, Vylok Urban-type settlement, Pyyiterfolvo and Syurte rural 
territorial communities) and also represented by separate enclaves in ethnically diverse social environment (Chop, 
Mukachevo, Vynohradiv and Tyachiv urban territorial communities; Vyshkovo, Solotvyno and Korolevo Urban-type 
settlement territorial communities; Kholmok, Velyki Luchky and Horonda amalgamated territorial communities). Self-
nomination of Hungarian ethnic minority representatives has been identified during the voting for candidates for deputies 
of Batyovo Urban-type settlement, Velyki Berehy, Koson, Velyka Byyhan (Berehovo district) and Velyka Dobron (Uzhhorod 
district) village councils.

It was found that the political and party representation of Solotvyno Urban-type settlement council is heterogeneous. 
Despite of the dominance of the “Native Transcarpathia” political force and absence of deputies from the “The team 
of Andriy Baloga” party, represented by the newly elected chairman of council Vasyl Yovdiy, the all political forces are 
organically included in the agenda of public policy and administration at the local level. A feature of the election campaign in 
this territorial community is the high rating of the party “Opposition Platform – For Life”. This is mainly due to the pragmatic 
value orientations of the local population, in particular the long practice of employment in the Russian Federation.

The conclusion is made about the prospect of studying the mechanism of interaction of national-cultural associations with 
the executive bodies of territorial communities, which are called to protect the cultural rights and freedoms of the Hungarian 
and Romanian ethnic communities of the Zakarpattia region.

Key words: amalgamated territorial community, local elections, Hungarian ethnic minority, Romanian ethnic minority, 
Zakarpattia region.

Постановка проблеми. Закарпатська область, 
поряд із Чернівеччиною, Одещиною і Кримом, 
є типовим регіоном України з поліетнічним скла-
дом населення. За результатами перепису насе-
лення 2001 року, з 1 254 614 чол. українцями були 
1 010 127 чол. (80,51%; з них – 10 090 чол. записали 
себе русинами, 83 чол. – гуцулами, 25 чол. – бой-
ками, 3 чол. – лемками); угорцями – 151 516 чол. 
(12,08%); румунами – 32 152 чол. (2,56%); росія-
нами – 31 993 чол. (2,47%); ромами – 14 004 чол. 
(1,12%); словаками – 5695 чол. (0,45%); німцями – 
3582 чол. (0,29%); білорусами – 1540 чол. (0,12%); 
євреями – 565 чол. (0,05%); поляками – 518 чол. 
(0,04%); інші – 3 922 (0,31%) [1].

Найбільш компактно в рамках сільської місце-
вості проживають представники угорської та румун-
ської етнічних груп краю, що дозволяє зробити 
моніторинг політико-партійної репрезентації цих 
спільнот у контексті проведення місцевих виборів 
25 жовтня 2020 року. Поряд із цим досить чисельна 
ромська етнічна меншина зосереджена в так званих 
«таборах» (компактних поселеннях) у ряді міст, 
селищ і сіл переважно Берегівського, Ужгород-
ського та Мукачівського районів краю. Переважне 
проживання представників російської етнічності 
в містах, невелика чисельність словацької та німець-
кої етнічних громад, як і ромське демографічне 
status quo, не дозволяють зробити узагальнення, 
подібні до угорців і румунів Закарпаття. Власне, 
тому об’єктом нашої студії виступають угорці 
та румуни краю. Отже, предметом дослідження 

є політико-партійне представництво органів міс-
цевого самоврядування за результатами місцевих 
виборів 2020 року в територіальних громадах, де 
представлені угорська та румунська етнічні групи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Необхідно зауважити, що порушена проблематика 
вперше презентується в рамках вітчизняного полі-
тологічного дискурсу. Тому автор будує власний 
аналіз на підставі даних електоральної статис-
тики, які представлені на офіційному вебпорталі 
Центральної виборчої комісії України.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою цієї наукової розвідки є висвіт-
лення політико-партійного представництва в орга-
нах місцевого самоврядування новостворених 
територіальних громад Закарпатської області 
з компактним проживанням угорської та румун-
ської етнічних меншин за результатами місцевих 
виборів 25 жовтня 2020 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внаслідок децентралізаційних процесів 
і адміністративно-територіального реформу-
вання в Закарпатській області замість колишніх 
13-ти створено 6 районів (Ужгородський, Мука-
чівський, Берегівський, Хустський, Тячівський 
і Рахівський). Вони включають 64 новострені 
об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ). 
Зокрема, в Ужгородському районі налічується 
14 ОТГ, Мукачівському та Хустському – по 13 ОТГ, 
Берегівському та Тячівському – по 10 ОТГ, Рахів-
ському районі – 4 ОТГ.
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Варто відзначити, що угорці є представниками 
найбільшої за чисельністю етнічної меншини 
Закарпатської області. Вони – автохтонні жителі 
низинної території Закарпаття вздовж кордону 
з Угорщиною й найбільш чисельно представлені 
в колишніх адміністративних межах Берегів-
ського (76,15%), Ужгородського (33,36%), Вино-
градівського (26,17%) та Мукачівського (12,69%) 
районів [2]. Тому компактне зосередження угор-
ської етнічності в регіоні об’єктивно детерміну-
вало процес формування ОТГ у переважно сіль-
ській місцевості прикордонної зони Закарпаття. 
Водночас, крім фінансово-господарських питань, 
які потребують перманентного вирішення на 
місцях, ці громади репрезентують додатковий, 
етнічно чутливий чинник захисту прав представ-
ників міноритарних груп, що гарантовано Кон-
ституцією та Законом України «Про національні 
меншини в Україні».

Угорська етнічна меншина. У результаті про-
цесів децентралізації влади й адміністративно-
територіального реформування угорська етнічна 
громада сьогодні репрезентує насамперед ОТГ 
новостворених Берегівського та Ужгородського 
районів. Зокрема, угорськомовне населення пере-
важно проживає (водночас не у всіх населених 
пунктах становить більшість – М.З.) у 7-ми з 
10-ти ОТГ Берегівського району: 1) Берегівська 
міська ОТГ (м. Берегове та 17 сіл: Бадалово, 
Балажер, Бене, Боржава, Вари, Велика Бакта, 
Галабор, Гать, Геча, Затишне, Кідьош, Мужі-
єво, Оросієво, Четфалва, Чикош-Горонда, Чома 
та Яноші); 2) Вилоцька селищна ОТГ (смт. Вилок 
і 10 сіл: Вербове, Вербовець, Карачин, Матійово, 
Нове Село, Перехрестя, Пушкіно, Руська Долина, 
Чорний Потік і Шаланки); 3) Пийтерфолвівська 
сілька ОТГ (16 сіл: Ботар, Велика Паладь, Гетиня, 
Дюла, Затисівка, Неветленфолу, Нове Клиново, 
Оклі, Оклі Гедь, Пийтерфолво, Тисобикень, Фер-
тешолмаш, Форголань, Холмовець, Чепа та Чор-
нотисів); 4) Батівська селищна ОТГ (смт. Батьово 
та 8 сіл: Бадів, Бакош, Баркасово, Батрадь, Горон-

глаб, Данилівка, Свобода та Серне); 5) Косонь-
ська сільська ОТГ (8 сіл: Гетен, Запсонь, Кашта-
ново, Косонь, Мале Попово, Попово, Рафайново 
та Шом); 6) Великобийганська сільська ОТГ (7 сіл: 
Астей, Велика Бийгань, Гуняді, Гут, Дийда, Мала 
Бийгань та Мочола); 7) Великоберезька сільська 
ОТГ (5 сіл: Берегуйфалу, Великі Береги, Верхні 
Ремети, Квасово та Нижні Ремети).

Певна частка угорськомовного населення 
проживає також у Виноградівській міській ОТГ 
(зокрема, в колишньому районному центрі 
м. Виноградів (13,54% угорськомовних) і Коро-
лівській селищній ОТГ (зокрема, в селах Гудя 
(47,97%), Теково (26,65%), Королево (5,15%). 
Практично немає етнічних угорців лише в одній 
Кам’янській сільській ОТГ сучасного Берегів-
ського району, яка утворена з 8-х україномовних 
сіл колишнього Іршавського району (табл. 1).

Аналізуючи результати місцевих виборів 
2020 року в переважно угорськомовних ОТГ Бере-
гівського району, насамперед можна вирізнити 
формат так званого етнічного голосування за 
етнополітичні партії. Йдеться про ті громади, 
в яких висуванці від «КМКС» Партії угорців Укра-
їни (далі – «КМКС» ПУУ) та Демократичної пар-
тії угорців України (далі – ДППУ) здобули значну 
кількість голосів виборців і пройшли до місцевих 
рад. За результатами місцевих виборів ними стали 
передусім Берегівська міська, Вилоцька селищна 
та Пийтерфолвівська сільська ради.

У районному центрі м. Берегове, крім провід-
ної політичної сили «КМКС» ПУУ, досить значну 
підтримку має також ДППУ. Практично обидві 
політичні партії угорців презентують депутатську 
більшість – понад 60% (див. табл. 1). Прикметним 
є включення до списків ДПУУ й представника від 
ромської етнічної громади, підприємця Рудольфа 
Папа (№ 34 в єдиному списку), який є головою 
громадської організації «Майбутнє ромів м. Бере-
гово». Він балотувався по 2-му територіальному 
виборчому округу (№ 8) й здобув 204 голоси 
виборців (48,92% від квоти) [3].

Таблиця 1
Політико-партійна структуризація Берегівської міської ради [3]

№
Назва політичної партії,  

місцева організація якої висунула  
кандидатів у депутати

Кількість голосів, пода-
них за місцеву організа-

цію політичної партії

% від  
загального 

складу ради

Кількість  
отриманих 

депутатських 
мандатів

1. «КМКС» – Партія угорців України 5134 38,24 13
2. Демократична партія угорців України 2799 23,53 8
3. «Слуга народу» 1177 11,76 4
4. «Європейська солідарність» 1037 8,82 3
5. «Команда Андрія Балоги» 787 8,82 3
6. «Рідне Закарпаття» 753 8,82 3
7. ВО «Батьківщина» 322 - -
8. «Опозиційна платформа – За життя» 224 - -
9. «За майбутнє» 224 - -
10. «Радикальна партія Олега Ляшка» 129 - -
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У Вилоцькій селищній раді позиції ДППУ вже 
значно нижчі, але разом із тим обидві угорські 
політичні партії мають понад 57% (див. табл. 2). 
Політико-партійні вподобання виборців територі-
ально дотичної до Вилоцької Пийтерфолвівської 
ОТГ виявилися практично ідентичними. Ті ж самі 
партії делегували своїх представників. У сукуп-
ності «КМКС» ПУУ й ДППУ мають понад 76% 
(див. табл. 3). Водночас політична партія «Рідне 
Закарпаття» отримала значну кількість голосів 
виборців і «витіснила» з місцевої влади ймовірних 
представників від владної партії «Слуга народу».

До особливостей етнічного голосування 
можемо віднести й результати виборів у Виногра-

дівській міській ОТГ. Зокрема, серед 7-ми полі-
тичних сил, які представлені у Виноградівській 
міській раді (34 депутати), «КМКС» ПУУ зайняла 
3-тє місце за кількістю голосів виборців (1197 чол.) 
і має 3 депутатів (8,82%) [3]. Подібне стосується 
й Королівської селищної ради, де «КМКС» ПУУ 
також репрезентована 3-ма депутатами (11,54%). 
Для проходження їх до місцевої ради достатнім 
виявився 371 голос, відданий виборцями за міс-
цеву організацію цієї політичної сили [3].

Окрім етнічного голосування за дві етнополі-
тичні партії, іншою специфікою місцевих виборів 
2020 року в переважно угорськомовних ОТГ Бере-
гівського району стало самовисування репрезен-

Таблиця 2
Політико-партійна структуризація Вилоцької селищної ради [3]

№
Назва політичної партії,  

місцева організація якої висунула 
кандидатів у депутати

Кількість голосів, 
поданих за місцеву 

організацію 
політичної партії

% від 
загального 

складу ради

Кількість 
отриманих 

депутатських 
мандатів

1. «КМКС» – Партія угорців України 1757 46,15 12
2. «Рідне Закарпаття» 1015 26,92 7
3. «Слуга народу» 428 15,38 4
4. Демократична партія угорців України 274 11,54 3
5. «Команда Андрія Балоги» 162 - -
6. «За майбутнє» 153 - -
7. «Опозиційна платформа – За життя» 147 - -
8. ВО «Батьківщина» 76 - -

Таблиця 3
Політико-партійна структуризація Пийтерфолвівської сільської ради [3]

№
Назва політичної партії, місцева орга-

нізація якої висунула кандидатів у 
депутати

Кількість голосів, 
поданих за місцеву 

організацію політич-
ної партії

% від загаль-
ного складу 

ради

Кількість  
отриманих 

депутатських 
мандатів

1. «КМКС» – Партія угорців України 3695 65,38 17
2. «Рідне Закарпаття» 1038 23,08 6
3. Демократична партія угорців України 527 11,54 3
4. «Слуга народу» 184 - -
5. «Опозиційна платформа – За життя» 128 - -
6. «Команда Андрія Балоги» 122 - -
7. «За майбутнє» 98 - -
8. ВО «Батьківщина» 83 - -

Таблиця 4
Суб’єкти висування кандидатів у депутати до окремих органів місцевого самоврядування 

Берегівського району на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року [3]

№
Назва органу місцевого  

самоврядування / Суб’єкт вису-
вання кандидатів у депутати

Батівська 
селищна 

рада
Великоберезька 

сільська рада
Косоньська 

сільська рада
Великобийганська 

сільська рада

1. Самовисування 12 (54,55 %) 15 (71,43 %) 16 (72,73 %) 21 (95,45 %)
2. «КМКС» – Партія угорців України 2 (9,09 %) 2 (9,52 %) 2 (9,09 %) -

3. Демократична партія угорців 
України - 1 (4,76 %) 1 (4,55 %) -

4. «Слуга народу» - 1 (4,76 %) 3 (13,64 %) 1 (4,55 %)
5. «Рідне Закарпаття» 3 (13,64 %) 2 (9,52 %) - -
6. «Команда Андрія Балоги» 5 (22,73 %) - - -
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тантів угорської етнічності до селищних і сіль-
ських рад. Тому етнополітичні сили «КМКС» 
ПУУ та ДППУ, партія влади «Слуга народу» 
й регіональні політичні партії «Команда Андрія 
Балоги» та «Рідне Закарпаття» в таких органах 
місцевої влади мають фактично міноритарну 
позицію (див. табл. 4).

Зокрема, за результатами виборів у Батівській 
селищній раді, серед 22-х депутатів 12 (54,55%) 
є самовисуванцями. Лише 2 мандати здобула 
«КМКС» ПУУ (9,09%), а регіональні політичні 
сили «Команда Андрія Балоги» (5 депутатів) 
та «Рідне Закарпаття» (3 депутати) представляють 
у місцевій раді меншість (36,37%) [3]. У Великобе-
резькій сільській раді серед 21-го обраного депу-
тата 15 (71,43%) є самовисуванцями; 2 депутатів 
(9,52%) пройшли від «КМКС» ПУУ, 1 (4,76%) – від 
ДПУУ. Політичні сили «Рідне Закарпаття» (2 чол.; 
9,52%) та «Слуга народу» (1 чол.; 4,76%) стали 
аутсайдерами виборчої кампанії на рівні цієї тери-
торіальної громади [3].

У Косоньській сільській раді серед 22-х депу-
татів є 16 (72,73%) самовисуванців. Водночас 
«КМКС» ПУУ делегувала 2-х представників 
(9,09%), а ДППУ – 1 депутата (4,55%). На відміну 
від Батівської та Великоберезької ОТГ у Косонь-
ській громаді до місцевої ради пройшли лише 
представники від партії влади «Слуга народу» 
(3 чол.; 13,64%) [3]. Найвищим рівнем самовису-
ванців у ОТГ з угорськомовними жителями Бере-
гівського району вирізняється Великобийганська 
територіальна громада. Серед 22-х депутатів – 
21 самовисуванець (95,45%) і 1 представниця від 
партії «Слуга народу» [3].

У новосформатованому Ужгородському районі 
угорськомовне населення домінує в Сюртівській 
сільській ОТГ (12 сіл: Батфа, Великі Геївці, Галоч, 
Малі Геївці, Малі Селменці, Паладь-Комарівці, 
Палло, Ратівці, Руські Геївці, Сюрте, Тийглаш 
і Часлівці). Подібною до Сюртівської, майже моно-
етнічною, угорськомовною є Великодобронська 
сільська ОТГ, що об’єднує 5 сіл: Велику Добронь, 
Демечі, Малу Добронь, Тисаагтелек і Чомонин.

За результатами місцевих виборів 2020 року, 
в Сюртівській сільській раді серед 22-х депута-
тів: 12 (54,55%) є висуванцями «КМКС» ПУУ, 
5 (22,73%) – самовисуванці, 3 (13,64%) – пред-
ставники партії «За майбутнє»» 2 (9,09%) – пар-
тії «Слуга народу» [3]. На відміну від Сюртів-
ської у Великодобронській сільській раді серед 
19-ти обраних депутатів переважають угорсько-
мовні самовисуванці (10 депутатів (52,63%). 
«КМКС» ПУУ представлена 7-ма депутатами 
(36,84%), а ДПУУ – одним депутатом (5,26%) [3]. 
Таким чином, подібно до вищевказаних ОТГ Бере-
гівського району в цих двох територіальних гро-
мадах Ужгородщини складався тотожний розподіл 
на етнічне голосування за висуванців від «КМКС» 

ПУУ (Сюртівська ОТГ) та голосування за угорсько-
мовних самовисуванців (Великодобронська ОТГ).

Частково угорськомовною в Ужгородському 
районі є Чопська міська ОТГ (м. Чоп і 7 сіл: Есень, 
Петрівка, Соловка, Соломоново, Тисаашвань, 
Тисауйфалу та Червоне) та Холмківська сільська 
ОТГ (10 сіл: Ботфалва, Кінчеш, Концово, Корит-
няни, Минай, Розівка, Сторожниця, Тарнівці, Хол-
мок і Шишлівці).

Місцеві вибори 2020 року засвідчили про 
фактор етнічного голосування за кандидатів 
у депутати Чопської міської ради. На тлі розпо-
рошеності політико-партійного спектру («За май-
бутнє» – 4 депутати; «Слуга народу», «Команда 
Андрія Балоги», «Рідне Закарпаття» – по 3 депу-
тати; «Сила і Честь» та «Опозиційна платформа – 
За життя» – по 2 депутати) «КМКС» ПУУ стала 
лідером виборчої кампанії в територіальній гро-
маді – 1182 виборці проголосували за висуванців 
від політичної сили. Отже, в міській раді серед 
26-ти депутатів 6 чол. (23,08%) є представни-
ками «КМКС» ПУУ. Крім цього, за ДПУУ про-
голосували 443 виборці, й партія представлена  
3-ма депутатами (11,54%) у міській раді [3].

Ураховуючи значно меншу репрезентацію 
угорців в етнонаціональній структурі Холмків-
ської ОТГ, у відповідній сільській раді серед 
26-ти депутатів висуванцями від «КМКС» ПУУ 
стали всього 3 чол. (11,54%) [3].

Необхідно зауважити, що угорськомовна гро-
мада проживає також у містах Тячів (23% угор-
ськомовних) і Мукачево (9,64%), селищах Вишково 
(45,4%) та Солотвино (24,3%). Серед політичних 
сил, які пройшли до Мукачівської міської ради, 
«КМКС» ПУУ зайняла останню, 8-му прохідну 
позицію (3 депутати; 7,89%). За неї проголосу-
вали 1719 виборців [3]. Подібна ситуація в Тячів-
ській міській раді, оскільки «КМКС» ПУУ теж 
виявилася на останньому, 6-му місці (2 депутати; 
7,69%). За партію віддали свій голос 256 виборців 
територіальної громади [3].

Третю позицію (4 депутати; 15,38%) серед 
7-ми політичних сил, які сформували депутат-
ський корпус Вишківської селищної ради, зайняла 
«КМКС» ПУУ. За неї проголосував 671 виборець 
територіальної громади [3]. Також завдяки під-
тримці угорського етноелекторату «КМКС» ПУУ 
зуміла делегувати 2-х своїх представників (7,69%) 
до Солотвинської селищної ради. За партію, що 
опинилася на останньому, 6-му прохідному місці, 
проголосували 275 виборців. Ними є власне жителі 
смт. Солотвино, оскільки інші населені пункти 
територіальної громади представлені румуномов-
ним населенням [3].

У складі Великолучківської сільської ОТГ (села 
Ракошино (45,58% угорськомовних), Кайданово 
(12,91%), Вінкове (9,21%), Драгиня (1,45%), Дом-
боки (1,22%), Бенедиківці (1,1%) та Горондівської 
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сільської ОТГ (у с. Жнятино 63,4% угорськомов-
ного населення) Мукачівського району також 
компактно проживає угорськомовне населення. 
Зокрема, в Горондівській сільській раді «КМКС» 
ПУУ представлена 3-ма депутатами (13,64%), 
мешканцями угорськомовного села Жнятина. 
Політична сила тут зайняла 3-тє місце серед 
5-ти партій, які сформували депутатський кор-
пус місцевої ради [3]. У Великолучківській сіль-
ській раді «КМКС» ПУУ зайняла 6-те, передос-
таннє місце. «КМКС» ПУУ, за яку проголосували 
466 виборців територіальної громади, представ-
лена 3-ма депутатами (11,54%) [3].

Румунська етнічна меншина. Подібно до 
угорців, румунська етнічна спільнота Закарпаття 
компактно проживає в межах історичної Мара-
морощини (Тячівський та Рахівський райони 
області). Якщо перепис населення 1989 року 
зафіксував 29 485 румун, то в 2001 році їхня кіль-
кість становила 32 152 чол. У межах Тячівського 
району проживало 21,3 тис. румун, що стано-
вило 66,1% усього румунського населення краю. 
У Рахівському районі проживало 10,5 тис. чол., що 
становило 32,7% з числа румунів області. В інших 
районах і містах краю румуни на 2001 рік пред-
ставляли нечисельні групи: Перечинський район – 
47 чол.; Мукачівський район – 43 чол.; Виноградів-
ський район – 22 чол.; Хустський район – 10 чол.; 
Берегівський та Іршавський райони – по 8 чол.; 
Ужгородський район – 6 чол.; Великоберезнян-
ський район – 5 чол.; Свалявський район – 4 чол.; 
Міжгірський район – 2 чол.; Воловецький район – 
1 чол.; м. Ужгород – 88 чол.; м. Мукачево – 31 чол.; 
м. Берегове – 16 чол.; м. Хуст – 9 чол. [1].

Після проведення адміністративно-територі-
альної реформи переважна більшість представ-
ників румунської етнічної громади Закарпаття 
компактно зосереджена в межах Солотвинської 
селищної ОТГ у Тячівському районі з населен-
ням понад 35 тис. чол. Територіальна громада 
включає смт. Солотвино (56,97% румуномовних 
жителів) та 8 сіл: Нижня Апша (97,69%), Поді-

шор (97,29%), Топчино (99,1%), Пещера (100%), 
Глибокий Потік (98,59%; включно з присіл-
ками Великий Боуц, Малий Боуц, Карбунешть 
та Бескеу), Біла Церква (96,99%), Середнє Водяне 
(98,58%) та Добрік (98,28%) [4]. Останні три 
села до кінця 2020 року адміністративно вхо-
дили до Рахівського району. Румунська етнічна 
громада компактно проживає також у с. Плаюць 
(78,23% румуномовних жителів), що наразі вхо-
дить до Великобичківської селищної терито-
ріальної громади в межах Рахівського району.

Варто зауважити, що за результатами місцевих 
виборів 2020 року, в Солотвині змінено багаторіч-
ного (з 2006 року) очільника селища Юрія Ухаля. 
На цих виборах його було висунуто політичною 
партією «Рідне Закарпаття», яка стала переможцем 
на виборах місцевої селищної ради (1398 голосів; 
30,77%). Незважаючи на те, що в місцевих ЗМІ 
заявляли про Юрія Ухаля як «лідера перегонів»  [5], 
кандидатура досвідченого керівника Солотвина 
здобула лише третій результат (1565 голосів; 
29,06%). Фактично голоси виявилися «розпоро-
шеними» між трьома реальними кандидатами на 
посаду селищного голови. Друге місце зайняв при-
ватний підприємець Василь Мігалко (1654 голоси; 
30,71%), який балотувався від провладної партії 
«Слуга народу». Переможець виборів, член полі-
тичної партії «Команда Андрія Балоги», дирек-
тор ТОВ «Сімекс Плюс УА» Василь Йовдій із 
с. Нижня Апша випередив Василя Мігалка всього 
на 209 голосів (1863 голоси; 34,60%) [6, с. 2]. Вод-
ночас політична сила «Команда Андрія Балоги», 
яку репрезентував Василь Йовдій, не пройшла до 
Солотвинської селищної ради (див. табл. 5).

Показовим є успішний результат політич-
ної партії «Опозиційна платформа – За життя» 
(1102 голоси), яка зайняла друге місце й делегувала 
6 депутатів (23,08%) до місцевої ради. Голосування 
представників румунської етнічної громади за 
команду колишньої Партії регіонів є досить харак-
терним виявом симпатій місцевого електорату 
впродовж усіх виборчих кампаній. Цю специфіку 

Таблиця 5
Політико-партійна структуризація Солотвинської селищної ради [3]

№
Назва політичної партії,  

місцева організація якої висунула  
кандидатів у депутати

Кількість голосів, 
поданих за місцеву 

організацію політич-
ної партії

% від загаль-
ного складу 

ради

Кількість  
отриманих 

депутатських 
мандатів

1. «Рідне Закарпаття» 1398 30,77 8
2. «Опозиційна платформа – За життя» 1102 23,08 6
3. «Слуга народу» 584 15,38 4
4. «За майбутнє» 425 11,54 3
5. ВО «Батьківщина» 372 11,54 3
6. «КМКС» – Партія угорців України 275 7,69 2
7. «Європейська солідарність» 225 - -
8. «Команда Андрія Балоги» 154 - -
9. «Патріот» 70 - -
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політичний аналітик Віктор Пащенко пояснював 
схожістю Тячівщини до Сходу України. Електо-
ральні вподобання закарпатських румунів, багато 
з яких працювали в Російській Федерації, як пра-
вило, більш схильні до «синього», а не «помаран-
чевого» вектору політичного розвитку України [7].

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Підсумовуючи вищеска-
зане, можна зробити узагальнюючі висновки.

По-перше, в результаті проведеної адміністра-
тивної реформи в Закарпатській області замість 
колишніх 13-ти створено нові 6 районів, до яких 
входять загалом 64 ОТГ. Угорська етнічна гро-
мада краю найбільш компактно зосереджена 
в 7-ми з 10-ти територіальних громад Берегів-
ського району; Сюртівській та Великодобронській 
сільських ОТГ Ужгородського району. Частково 
угорськомовне населення проживає у Виногра-
дівській міській та Королівській селищній ОТГ 
Берегівського району; Чопській міській та Холм-
ківській сільській ОТГ в Ужгородському районі; 
Великолучківській та Горондівській сільських 
ОТГ у Мукачівському районі; містах Тячів і Мука-
чево; селищах Вишково та Солотвино. Румунські 
етнічна спільнота Закарпаття компактно зосеред-
жена в Солотвинській селищній ОТГ (1 селище 
та 8 сіл) у Тячівському районі. Винятком є руму-
номовне с. Плаюць, що входить до Великобичків-
ської селищної ОТГ у Рахівському районі.

По-друге, аналіз результатів місцевих виборів 
2020 року дає підстави виділити два формати елек-
торальної участі угорців Закарпаття: 1) етнічне 
голосування за дві етнополітичні партії угорців – 
«КМКС» ПУУ та ДППУ; 2) самовисування репре-
зентантів угорської етнічності до селищних і сіль-
ських рад новостворених ОТГ.

Етнічне голосування за етнополітичні партії 
угорців можна прослідкувати на рівні тих ОТГ, 
де угорська етнічність є домінуючою (Берегівська 

міська, Вилоцька селищна, Пийтерфолвівська 
та Сюртівська сільська ОТГ), а також представ-
лена окремими анклавами в етнічно гетерогенному 
соціумі (Чопська, Мукачівська, Виноградівська 
та Тячівська міські; Вишківська, Солотвинська 
та Королівська селищні; Холмківська, Великолуч-
ківська та Горондівська сільські ОТГ). Самовису-
вання представників угорської етнічної громади 
зафіксовано під час голосування за кандидатів 
у депутати Батівської селищної, Великоберезької, 
Косоньської, Великобийганської (Берегівський 
район) та Великодобронської (Ужгородський 
район) сільських рад.

По-третє, за результатами місцевих виборів 
2020 року, в смт. Солотвино змінено багаторічного 
очільника селища Юрія Ухаля. Новим головою 
об’єднаної Солотвинської селищної територіаль-
ної громади став представник «Команди Андрія 
Балоги», житель с. Нижня Апша Василь Йовдій. 
Політико-партійна репрезентація селищної ради 
є різнорідною. Попри домінування політичної сили 
«Рідне Закарпаття» та відсутність у селищній раді 
депутатів від партії «Команда Андрія Балоги», 
всі політичні сили органічно включені в порядок 
денний організації публічної політики та адміні-
стрування на локальному рівні. Специфікою голо-
сування в Солотвинській селищній ОТГ є значний 
електоральний успіх партії «Опозиційна плат-
форма – За життя», що пояснюється сталістю толе-
рантних інтеретнічних контактів, прагматичних цін-
нісних орієнтацій місцевого населення, тривалою 
практикою заробітчанства в Російській Федерації.

Перспективою подальших розвідок у рамках 
порушеної нами проблематики вважаємо дослі-
дження механізму взаємодії національно-куль-
турних товариств із виконавчими органами ОТГ, 
що покликані захищати культурні права і свободи 
представників угорської та румунської етнічних 
громад Закарпатської області.
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ВИКОРИСТАННЯ ВПЛИВУ КОМУНІКАЦІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

USING THE INFLUENCE OF COMMUNICATIONS IN POLITICAL ADVERTISING

Бабіна В.О.,
кандидат політичних наук,

доцент кафедри міжнародних відносин та права
Державного університету «Одеська політехніка»

У статті аналізується феномен комунікаційних технологій – політична пропаганда, реклама та PR. Нині в кон-
тексті складних, комунікативних компонентів політики зростає роль комунікації в політичному процесі, що зумовлює 
увагу до питання політичної комунікації, яка є різновидом політичної комунікації, політичних відносин. Політична 
реклама є однією з форм комунікації в сучасному суспільстві. Це одне з найяскравіших і суперечливих явищ сучас-
ної України останніх років. Досліджувана тема має велику суспільно-політичну актуальність, оскільки в сучасному 
суспільстві стрімко зростає значення такого соціального явища, як спілкування. Така позиція цілком закономірна, 
оскільки глобальна трансформація суспільства супроводжується не лише проникненням комунікації в усі сфери 
суспільного життя, виникненням і розвитком своєрідної структури та якісно нових комунікаційних процесів, а й гли-
боким переосмисленням характеру змін у соціально-комунікаційній сфері, місця і ролі спілкування в розвитку сус-
пільства, його впливу на характер суспільних відносин.

За допомогою сучасної реклами впроваджуються нові ідеології, а отже, і політичні цінності. У багатопартійній 
системі з незліченною кількістю кандидатів від різних округів люди стикаються з проблемою вибору. Політична 
освіта і політична культура виборців тривалий час перебувають на низькому рівні. Пересічний виборець, який деся-
тиліттями не бере активної участі в політичному процесі, опиняється в подвійній ситуації. З одного боку, політична 
реклама допомагає йому робити вибір, з іншого – заважає, дезорієнтує та маніпулює його розумом. Політична 
реклама вже давно вийшла за межі передвиборних кампаній. Сьогодні це питання необхідно розглядати з точки 
зору формування внутрішнього та зовнішнього іміджу держави. 

Визначено особливості політичної реклами як ефективної форми взаємодії колективних та окремих політичних 
суб’єктів із громадськістю. Наголошено на високому ступені актуальності для використання комунікаційних техно-
логій, зокрема реклами в політичному просторі.

Ключові слова: політична реклама, політичні технології, комунікаційні технології, політичний піар, політична 
діяльність, пропаганда.

The article analyzes the phenomenon of communication technologies – political propaganda, advertising and PR. 
Today, in the context of complex, communicative components of politics, the role of communication in the political 
process is growing, which leads to attention to the issue of political communication, which is a kind of political 
communication. political relations. Political advertising is one of the forms of communication in modern society. This 
is one of the brightest and most contradictory phenomena of modern Ukraine in recent years. The research topic is 
of great socio-political relevance, as in modern society the importance of such a social phenomenon as communication 
is growing rapidly. This position is quite natural, as the global transformation of society is accompanied not only by 
the penetration of communication into all spheres of public life, the emergence and development of a unique structure 
and qualitatively new communication processes, but also a deep rethinking of changes in social and communication 
spheres, its impact on the nature of social relations.

With the help of modern advertising, new ideologies and, consequently, political values are introduced. In a multi-party 
system with countless candidates from different constituencies, people face the problem of choice. The political education 
and political culture of voters have long been low. The average voter, who has not taken an active part in the political 
process for decades, finds himself in a double situation. On the one hand, political advertising helps him make a choice, on 
the other – it hinders, disorients and manipulates his mind. Political advertising has long gone beyond election campaigns. 
Today this issue must be considered in terms of shaping the internal and external image of the state.

To study the features of political advertising as an effective form of interaction of collective and individual political 
actors with the public. A high degree of relevance for the use of communication technologies, in particular advertising in 
the political space, has been identified.

Key words: political advertising, political technologies, communication technologies, political PR, political activity, 
propaganda.

Постановка проблеми. Реклама є одним із 
найважливіших і впливових засобів комунікації 
для масової аудиторії, а також потужною здатністю 

сучасних ЗМІ (телебачення та Інтернет) сприяти 
поширенню інформації про певні цінності, норми, 
політичні знання та судження, маніпулювання 
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громадською думкою загалом і кампанії зокрема. 
Можна стверджувати, що політична реклама 
в сучасному суспільстві визначає рівень політичної 
культури, яка знаходиться в прямій залежності від 
рекламно-комунікаційної діяльності, де реклама 
є основним джерелом фінансування і, як наслі-
док, дозволяє проводити власну інформаційну 
політику та бути незалежними від різних груп.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження проблеми 
реклами в політичному просторі, зокрема її при-
роди, факторів, механізмів та умов політичного 
вибору людей, результатів втілення в демокра-
тичну політичну систему.

Для досягнення поставленої мети постанов-
лені такі дослідницькі завдання:

 – розкрити суть реклами як комунікаційної 
технології;

 – визначити сучасні характеристики переваг, 
недоліків та перспектив реклами в політичному 
просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах політичного розвитку осо-
бливої актуальності набуває вивчення політичної 
комунікації, мовленнєвих практик політичних 
агентів, медійної діяльності та комунікаційних тех-
нологій, придатних для політології. Це пов’язано 
з необхідністю аргументації для обґрунтування 
глобальних змін, що відбуваються в політичних, 
економічних та соціальних реаліях сучасного 
світу. Йдеться про зростання ролі сфери комуні-
кації в суспільному житті, становлення інформа-
ційного суспільства і зародження епохи «третьої 
хвилі» людської цивілізації [1]. 

У сучасному світі політична реклама має 
велике значення для суспільства і виконує кілька 
важливих функцій. Найважливіша функція будь-
якої реклами, в тому числі й політики, – це функція 
надання інформації. Вона інформує, повідомляє 
аудиторії певну політичну інформацію. Це може 
бути інформація про кандидата, сторони, їхні 
погляди та пропозиції, акції, події тощо. Соціалі-
зуюча функція передбачає, що за допомогою полі-
тичної реклами індивіди засвоюють певні норми, 
цінності, стереотипи та моделі поведінки. Без сум-
ніву, комунікаційна функція потребує уваги. Полі-
тична реклама – це своєрідний канал комунікації 
між владою та суспільством, за допомогою якого 
представники державних органів доносять до нас 
свої ідеї, пропозиції та погляди [2, с. 11].

Вибір форм та видів політичної реклами зале-
жить від цілей і завдань політичного PR-проєкту, 
фінансових можливостей рекламодавця, а також 
від досвіду та творчого натхнення його політичних 
консультантів. Жанрову структуру в медіаканалах 
можна визначити за кількістю інформації, що міс-
титься в них, часом або тривалістю у певній сфері, 
наявністю і пропорціями текстових і візуальних 

елементів, характером впливу на аудиторію. Але 
найважливішим критерієм є зміст повідомлення, 
це залежить від мети, тобто аудиторії, реклами.

У різних мовах слово «реклама» має різне зна-
чення, наприклад, у перекладі з латинського слова 
“reclamare” означає «кричати, заявляти», з німець-
кого “werbung” – «вербувати», «маніпулювати», 
з англійського “advertising” – «пропонувати», 
з французького “publicite” – «створювати велику 
аудиторію», тому реклама включає такі характе-
ристики, як публічність, розкриття, маніпулятив-
ний вплив, інформаційна спрямованість та обсяг 
повідомлення. Щодо політичної реклами, то най-
більш повне визначення дає С.Ф. Лісовський: 
«Політична реклама – це форма політичної кому-
нікації за вибраних умов, що пов’язана з цілеспря-
мованим впливом на виборчі групи і відбувається 
у стислій, легко запам’ятовуваний формі» [2, с. 10]

Ефективність політичної реклами багато 
в чому залежить від того, наскільки точно буде 
задумана її центральна ідея, чи добре вона спла-
нована. Тому будь-якому рекламно-комунікацій-
ному заходу має передувати опитування громад-
ськості, що дозволяє виявити соціальні проблеми 
та очікування, визначити їх ієрархію, виявити 
ефективність окремих форм політичної реклами, 
роль ЗМІ. Відповідно, вибирати найкращу форму 
політичної реклами варто згідно з сегментацією 
аудиторії, тобто організація рекламних кампаній 
має бути адресною та обґрунтованою. Як невід-
дільна частина політичного маркетингу політична 
реклама як політична технологія здійснення влади 
дає змогу сформувати переконливий імідж полі-
тичного інституту і, як наслідок, заохочує громад-
ськість до належної виборчої поведінки.

Реклама охоплює різні аудиторії та поширює до 
них тексти, образи та моделі поведінки, які спри-
яють формуванню спільних цінностей, норм і сте-
реотипів у суспільстві. Проте політична реклама 
сприяє і протилежному процесу – розколу сус-
пільства. Суспільство – це сукупність багатьох 
різноманітних великих і малих соціокультурних 
груп, які своєю чергою пропонують рекламні 
«твори» певним групам споживачів. Представляє 
конкретній аудиторії бажаний для цієї соціокуль-
турної групи набір товарів, бажану модель спо-
живання, отже, сприяє ідентифікації членів групи, 
відокремлюючи їх від інших груп, та формуванню 
та розвитку демократичних засад у суспільстві. 
Вибір є фундаментальною ознакою демократії, 
і реклама допомагає нам зробити цей вибір сві-
домо, надаючи нам необхідну інформацію.

У специфічному контексті сучасного політич-
ного розвитку відбувається трансформація полі-
тичних технологій та засобів організації полі-
тичного простору. На зміну адміністративному 
регулюванню політичних процесів органами дер-
жавної влади приходять нові форми представни-
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цтва інтересів соціальних груп і спільнот, зокрема 
комунікаційні технології, політична реклама, агі-
тація та пропаганда, політичний піар. В інформа-
ційному просторі політична реклама є провідним 
засобом комунікації влади та суспільства, осо-
бливо під час виборчих кампаній.

Дослідженню політичної реклами як комуніка-
ційної технології присвячені наукові праці вітчиз-
няних та зарубіжних авторів, таких як В. Бебик, 
О. Зернецька, О. Єгорова-Гатман, Ю. Левенець, 
Г. Почепцов, Р. Рівз, А. Дейман. , О. Куцова, 
С Лісовський, О. Соловйов, О. Ольшанський, 
Т. Мельник, Л. Кочубей, Л. Кліманська, Г. Лас-
велл, К. Плешаков, В. Байбачова, В. Стоцький, 
Ч. Файерстоун, І. Шовкун, Д. Яковлєв та інші.

У сучасному світі зростаючі потоки інформації 
(можна говорити про «інформаційний шок», який 
переживає українське суспільство) є основою 
плюралізму та конкуренції продуктів рекламної 
продукції. У такій ситуації зростає роль політичної 
реклами для досягнення конкретних (егоїстичних) 
політичних цілей осіб, які беруть участь у полі-
тичному процесі. Особливої актуальності реклама 
набуває під час виборчих кампаній, у яких візу-
альні технології віддають перевагу ідеологічним 
програмним принципам.

За таких умов суб’єкти політичного процесу 
прагнуть перетягнути на свій бік громадськість 
і спрямувати хід подій на свою користь. Прагнучі 
вплинути на громадську думку, вони «викорис-
товують усілякі засоби, у тому числі й технології 
для маніпулювання суспільною свідомістю, деякі 
з яких використовуються для прихованої дискре-
дитації окремих суб’єктів виборчого процесу» 
виборів і підбурювання громадськості до під-
тримки своїх опонентів».

Одним із найважливіших та ефективних інстру-
ментів є політична реклама, яка надає суб’єктам 
політичного процесу багато можливостей для 
маніпулювання свідомістю людей. Політична 
реклама є невіддільною частиною політичного 
маркетингу, яку суб’єкти політичного процесу 
використовують для впливу на громадську думку.

Реклама сприяє підвищенню ділової актив-
ності, розширенню ринків збуту, стимулюванню 
приросту капіталу, збільшенню інвестицій і зайня-
тості, підвищенню загальної ефективності націо-
нальної економіки та міжнародної економіки зага-
лом. Наслідком цього стало загальне розширення 
виробництва. Реклама підтримує та посилює кон-
куренцію, дозволяючи споживачам робити більш 
обґрунтований вибір і диверсифікувати свій вибір. 
Тому «розвиток цивілізованої реклами є одним із 
основних напрямів державної економічної полі-
тики щодо підтримки добросовісної конкуренції 
в будь-якій країні» [3].

Політична реклама, на відміну від PR і політич-
ної пропаганди, є платним інформаційним повідо-

мленням, що характеризується націленістю на кон-
кретну аудиторію, пропагандою, що поширюється 
через різноманітні засоби комунікації та виступає 
особливим каналом передачі політичної інформа-
ції. Політична реклама як технологія передвибор-
ної комунікації має такі характеристики:

 – штучність рекламованого продукту;
 – контроль клієнта за створенням рекламного 

продукту та його розповсюдженням;
 – рекламна продукція доходить до одержувачів 

без цензури;
 – деформація та банкноти;
 – оплата реклами відбувається відповідно до 

офіційних угод із ЗМІ.
Під політичною рекламою можна розуміти 

політичні тексти, представлені в ЗМІ (Т. Мель-
ник).

По-перше, це тексти, покликані одночасно 
впливати на конкретні соціальні інститути чи кон-
кретних індивідів і на свідомість масової аудиторії.

По-друге, тексти, метою яких є вплив на свідо-
мість масової аудиторії, в принципі розраховані на 
негайну реакцію будь-якої особистості чи соціаль-
ної організації.

По-третє, тексти, розраховані на негайну реак-
цію, вимагають втручання в реальність і не ство-
рені для впливу на свідомість масової аудиторії. 

Призначення політичної реклами – переконати 
виборців у тому, що реалізація програми рекламо-
ваної партії чи окремого кандидата дасть їм най-
більші блага. Отже, голосувати треба за того, хто 
пропонує цю програму. Для досягнення цієї мети 
реклама політичної сили чи кандидата має відпо-
відати низці вимог. Зокрема, його якість залежить 
від того, наскільки переконливо подано політичні 
програми та інші рекламовані матеріали. Вони 
мають бути представлені в доступній, яскравій, 
емоційній, лаконічній, оригінальній формі. Дуже 
важливо, щоб реклама запам’яталася і викликала 
у виборців підтримку партії чи кандидата. Якщо 
йдеться про політичні сили, які вимагають пере-
обрання, розширення влади, то для них менталі-
тет буде негативним у разі виникнення в країні 
несприятливої ситуації, наприклад, війни, під час 
якої громадяни загинуть, низького рівня життя, 
корупції в країні тощо. Таке психологічне серед-
овище може досить ефективно використовуватися 
в політичній рекламі кандидатами та опозицій-
ними політичними партіями.

Питання політичної реклами займає одне 
з провідних місць у всьому комплексі політичних 
знань, оскільки безпосередньо пов’язане з при-
родою політичного лідерства, якістю політичних 
еліт, політичною владою, тим, як її конкретизу-
вати та реалізувати в нашій країні.

І. Шовкун зазначає: «Політична реклама – це 
форма політичної комунікації, яка за умов вибору 
чинить цілеспрямований вплив на групи людей 
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та виборчі групи у стислій, оригінальній формі. 
Політична реклама відображає суть політич-
ної програми певних політичних сил, наближає 
виборців до їхньої прихильності, формує та пере-
дає у громадську свідомість певні думки щодо 
характеру політичних кампаній» [4, с. 5].

Вивчення політичної реклами поєднує в собі 
дослідницькі можливості таких теоретичних під-
ходів, як комунікація, маркетинг, функція, галузь, 
культура, кожен з яких визначає поняття реклами. 
Маркетинговий метод підкреслює, що реклама 
є формою комерційної комунікації, метою якої 
є формування певного ставлення у цільової групи. 
Функціонально реклама визначається як цільова, 
оплачувана, непряма діяльність, спрямована на 
стимулювання певних дій аудиторії.

Політична реклама є частиною комунікацій-
ного комплексу політичного маркетингу (включає 
також організацію громадської думки, «особистий 
продаж», «стимулювання збуту», пропаганду) і діє 
у поєднанні з іншим фактором. 

Комунікативна природа політичної реклами 
полягає в тому, що вона встановлює зв’язок між 
тими, хто володіє владою, або тими, хто бореться 
за посади в уряді та суспільстві, забезпечуючи 
певну цілеспрямовану комунікацію між ними, 
використовуючи найбільш доступну і повну зна-
кову систему. Політична реклама є своєрідним 
ідеологом, повторювачем образів, символів, 
міфів. Вона також виконує інформаційну функ-
цію, оскільки одним із завдань, що стоїть перед 
нею, є інформування та ознайомлення аудиторії зі 
своєю партією, кандидатом, думкою, дією, пропо-
зицією, перевагою порівняно з конкурентами.

Політична реклама використовує як розум, 
так і емоції, щоб впливати на аудиторію, зосеред-
жуючи увагу на свідомих і несвідомих реакціях 
реципієнтів. Політична реклама використовує 
вербальні, візуальні та звукові засоби. Одне з цен-
тральних понять політичної реклами – імідж, або 
імідж кандидата. Його характерні риси: простота 
в порівнянні з прототипом; демонстрація специ-
фіки та унікальності рекламованого об’єкта; спе-
цифічність, переносимість, мінливість; часткова, 
ідеалізована відповідність рекламованого об’єкта.

Саме тому ринок рекламної продукції потребує 
компетентних фахівців – спеціалістів із марке-
тингу, мас-медіа, політичних комунікацій та тех-
нологій, соціологів та політологів.

Правовою основою реклами (як комерційної, 
так і політичної) в сучасній Україні є Конституція 
України, Закон України «Про рекламу», «Про під-
приємництво», «Про інформацію», «Про захист 
прав споживачів», «Про телебачення і радіо» тощо.

Політичний вибір, воля електорату не є віль-
ними навіть у суспільствах з найбільш розви-
неними демократичними інституціями. Його 
рішення так чи інакше проголосувати залежить 

від таємних дій різних природних і випадкових 
факторів. Це ідейно-політична культура вибор-
ців, їхній інтерес до політики, соціальний ста-
тус, характер роботи і матеріальний рівень, 
стать і вік, оточення. Таким чином, моделі пове-
дінки виборців залежать від: соціальних особли-
востей людини, біографії, особистих якостей, 
культурного та освітнього рівня, умов життя, 
віку, впливу середовища; її політичної позиції, 
політичної культури, настрою, думки з певних 
питань, ставлення до партії кандидата; пропоно-
ваного політичного вибору, звички голосування.

Усі перераховані вище фактори особливо важливі 
у разі нестабільної ідеології та політичних поглядів 
виборців, нерозвиненої соціальної ідентичності. 
Ця нестабільність і нерозвиненість, що виявляється 
під час голосування, спричиняє безліч нюансів 
у електоральній поведінці. Виникнення та поши-
рення маркетингової політики було пов’язано 
з поступовим відходом від політичного простору 
механізмів класового представництва та партійної 
ідеології, що вплинуло на рольову трансформа-
цію ролі та статусу політичних партій, зниження 
ролі програмно-ідеологічних засад у політиці. 

На зміну класовим та ідеологічним моделям 
представлення груп і спільнот у політичному про-
сторі прийшли медіатехнології, реклама, політич-
ний образ усвідомленого агента на політичному 
ринку. Розвиток маркетингових інструментів 
для побудови політичного простору (особливо 
політичної реклами) призвів до демократизації 
політичної взаємодії, а бюрократизм та адміні-
стративне управління політичними відносинами 
створили умови для використання адміністратив-
них, економічних та номінальних важелів впливу 
на вибір громадян під час виборів.

Дослідження суспільної свідомості та громад-
ської думки має на меті визначити економічні 
та соціальні установки виборців. Це означає дослі-
дження ідеологічних, соціальних та політичних 
установок громадян щодо іміджу «ідеального» 
політичного діяча, виявлення основних харак-
теристик іміджу політичного актора до початку 
виборчої кампанії, конструювання іміджу канди-
дата, розробку медіаплану розповсюдження полі-
тичної реклами. 

Для успішного вирішення комунікаційних 
завдань політичної реклами необхідно провести 
детальне вивчення політичного простору (законо-
давча, політична, демографічна та економічна ситу-
ація, державна система, положення сил у політичній 
сфері, в економічній сфері). Стан цього простору 
та обставини, що змінюються, багато в чому визна-
чають напрям дій виборців. Для досягнення макси-
мальної ефективності політичної рекламної кому-
нікації особливу увагу слід приділяти вивченню 
громадської думки, потреб, мотивації та вподо-
бань виборців, визначенню цільової аудиторії. 
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Образ державного діяча виступає посеред-
ником між лідером і масами в політичній кому-
нікації. Він постійно відтворюється суб’єктом 
і засобами комунікації. Однією з особливостей 
зображень є домінування: ми працюємо зі стисну-
тою фоновою інформацією замість повної інфор-
мації. Особливістю візуальної комунікації є також 
те, що повідомлення створюються з урахуванням 
очікуваної реакції людей.

Таким чином, на соціологічному етапі визна-
чаються провідні теми майбутньої рекламної кам-
панії, важливі характеристики політичного агента, 
цільова аудиторія рекламного повідомлення 
(допоміжні округи), домогосподарства кандида-
тів. На етапі формування політичного іміджу фор-
муються рекламні повідомлення, пов’язані з осо-
бистістю політичного актора, аргументи про його 
професійну кваліфікацію та кваліфікацію бачення 
майбутнього, аргументи про негативні характерис-
тики опонента (конкурента). На етапі тестування 
рекламної політичної кампанії якість рекламної 
продукції перевіряється у фокус-групах.

Основним етапом рекламної кампанії є реалі-
зація обраної стратегії шляхом поширення інфор-
мації в ЗМІ. На етапі моніторингу необхідно про-
аналізувати ефективність рекламних повідомлень, 
згенерованих під час виборчої кампанії. Під час 
виборчої кампанії активно використовуються різні 
форми реклами, як пряма, так і непряма. Перша 
включає повідомлення, доставлені в контексті 
міжособистісного контакту між рекламодавцем 
і рекламодавцями, які впливають на рекламу. 
Друга передбачає використання засобів масової 
інформації – газет, телебачення та радіо.

Поширення інтернету відкрило нові можли-
вості для поширення рекламних повідомлень. Це 
пов’язано з поєднанням аудіовізуальної та тексто-
вої інформації в мережі, інтерактивністю та вико-
ристанням інтегрованої електронної пошти, соці-
альних мереж, вебсайтів, форумів тощо. В Україні 
розвиток політичної реклами характеризується 
такими особливостями:

 – переваги непрямої реклами. Основним засо-
бом поширення політичної реклами є телебачення, 
яке може створювати яскраві візуальні образи, 

емоційну основу рекламного повідомлення, фор-
мувати довіру аудиторії до реклами, використо-
вувати соціальні медіазасоби – стереотипування, 
прототипування, відеориторика тощо;

 – використовуються такі методи та прийоми 
впливу: маніпуляція за допомогою чисел, обра-
зів, прийоми захоплення аудиторії, прийом ствер-
дження, прийом звертання до авторитету науки, апе-
ляція до емоцій та співчуття, маніпулятивний вплив 
на почуттєву сферу, уяву, увагу, пам’ять аудиторії; 

 – великий розрив між заявами в рекламних 
повідомленнях і фактичною діяльністю політич-
них суб’єктів (суб’єктів реклами);

 – проблеми з фінансуванням рекламних кампа-
ній, їх неоднозначність;

 – емоційність та персоніфікація політичної 
реклами, що розмиває ідеологічні орієнтації та 
цінності політичних акторів в Україні.

Таким чином, основним завданням реклами як 
комунікаційної технології в політичному просторі 
є вплив на цільову аудиторію з метою зміни її 
поведінки в напряму, якого вимагають замовники 
реклами (фізичні особи) або політичні суб’єкти.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Реклама в політичному 
просторі формує політичні уподобання в серед-
овищі, де виборці мають робити власний вибір 
(одна з низки можливостей). Отже, очевидно, що 
це інструмент політичного ринку, засіб боротьби 
за голос виборця. Основна сила політичного 
маркетингу полягає не в конкретній виборчій 
діяльності, а в його науковому підході до пси-
хології виборців. Це демонструється шляхом 
дослідження та визначення проблем, очікувань 
та пріоритетів виборців. Отримані дані викорис-
товуються в політичній платформі партії, форму-
ючи імідж кандидата.

У технології політичної боротьби врахову-
ються навіть найдрібніші деталі. Політична 
реклама, спрощуючи зміст програм, представле-
них партіями та кандидатами, робить їх простими 
та доступними для потенційних виборців. Фак-
тично це зводить зміст цих програм до простих 
альтернатив. Завдяки доступності реклама стає 
потужним інструментом політичної боротьби.
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У статті розкрито основні різновиди порушення права людини під час пандемії COVID-19. Окреслено питання 
щодо обмеження прав людини в різних областях, у різному вимірі всіх без винятку громадян соціуму. Особливу увагу 
зосереджено на обмеженні права на свободу думки і слова; на достовірну інформацію про стан свого здоров’я; на 
особисту недоторканність; на свободу пересування; на доступ до якісної освіти; на свободу релігії; доступу до 
медичної допомоги; на справедливу винагороду за виконану роботу; на гідну старість тощо. Розглянуто найбільш 
поширені причини припинення або скорочення обсягу надання послуг: скасування запланованих лікувальних про-
цедур, зниження пасажирських перевезень громадським транспортом і нестача персоналу, оскільки медичних пра-
цівників було переведено на іншу роботу для підтримки заходів боротьби з COVID-19. Визначено, що несподіваний 
перехід освіти в дистанційний формат поставив перед академічною спільнотою питання збільшення тривалості 
робочого дня, можливого скорочення викладацьких ставок (у зв’язку зі зміною умов роботи). Разом із тим здійснено 
огляд обмеження прав різних категорій населення, зокрема таких, як: учні та студенти, які втратили можливість 
в отриманні якісної освіти; працівники, яким обмежено право працювати та отримувати справедливу винагороду; 
заробітчани, в яких відібрали право на вільний вибір та пересування як у межах своєї країни, так і за її межами; 
люди з обмеженими можливостями (особи з інвалідністю), які втратили можливість у доступі до якісної медицини; 
люди з НІЗ, які залишилися поза межами системи медицини, чим порушилося право на вчасне отримання медичної 
допомоги; люди похилого віку, які втратили право на гідну старість та можливість попрощатися з рідними; всі інші 
громадяни, яким обмежено право на особисту свободу, власну позицію та вираження думок тощо. 

Ключові слова: права людини, пандемія, Covid-19, діалектичність проблеми.

The article reveals the main types of human rights violations during the COVID-19 pandemic. The issue of restriction 
of human rights in different areas, in different dimensions of all, without exception, citizens of society is outlined. Particular 
attention is paid to restricting the right to freedom of thought and speech; reliable information about your health; for 
personal integrity; freedom of movement; access to quality education; on freedom of religion; access to medical care; for 
fair remuneration for work performed; for a decent old age, etc. The most common reasons for discontinuing or reducing 
the provision of services were the cancellation of planned medical procedures, reduced public transport and staff shortages, 
as health workers were transferred to other activities to support measures to combat COVID-19. It was determined that 
the unexpected transition of education to the distance format posed a question to the academic community: increasing 
the length of the working day, possible reduction of teaching rates (due to changes in working conditions). At the same 
time, a review of restrictions on the rights of various categories of the population, in particular: pupils and students who 
have lost the opportunity to receive quality education; employees who are restricted in their right to work and receive fair 
remuneration; workers who have been deprived of the right to free choice and movement, both within their own country 
and abroad; people with disabilities (people with disabilities) who have lost access to quality medicine; people with NCDs 
who remained outside the medical system, which violated the right to timely medical care; elderly people who have lost 
the right to a decent old age and the opportunity to say goodbye to relatives; all other citizens who have restricted the right 
to personal freedom, their own position and expression of opinion, etc.

Key words: human rights, pandemic, Covid-19, dialectic of the problem.

Постановка проблеми. Рік 2020 став для кож-
ного громадянина, кожної бізнес-структури, кож-
ної держави справжнім викликом. Всі вектори, 
плани, цілі, задачі втратили сенс, адже світ охо-
пила новина про масове поширення вірусу, який 
не щадить нікого на своєму шляху. Коронавірусна 
інфекція COVID-19 (SARS-CoV-2, 2019-nCoV, 
новий коронавірус 2019 року – так її назвуть 
місяцем пізніше, після перших публічних згадок) 
визначила нові напрями розвитку економічних, 
соціальних, правових, законодавчих, культурних 
та інших ініціатив. Пандемія залишила і продо-
вжує залишати не найкращі наслідки на соціально-

економічних процесах у всіх можливих вимірах їх 
функціонування: особистісному, національному, 
глобальному тощо. Як зазначає О. Корнієвський: 
«Прямо чи опосередковано наслідки поширення 
світом вірусу COVID-19 відчувають усі – дер-
жавна влада, великий і малий бізнес, громадяни 
абсолютної більшості країн тощо» [7].

З початком пандемії весь світ опинився в дезін-
формаційному просторі. Різні погляди фахівців 
щодо джерела поширення, швидкості розповсю-
дження, методів лікування тощо вводили все насе-
лення планети в хаотичний стан. Кожен намагався 
і досі намагається дати відповідь на питання щодо 
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природи виникнення вірусної інфекції, кращого 
протоколу лікування, кращої вакцини, її доціль-
ності та переваг і т. ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблема права бізнес-середовища під час 
пандемії порушена в роботах В.В. Сокуренка, 
В.І. Московця, М.Є. Виселенко, Е.В. Тітка, 
Ю. Ірхи, В.А. Номоконова, С.М. Борнтика тощо. 
Вчені досить детально та ґрунтовно описують 
проблеми правового захисту суб’єктів господа-
рювання в умовах пандемії, соціального захисту 
працівників, закордонного досвіду підтримки під-
приємців тощо. Однак, на наш погляд, увага щодо 
питань порушення чи обмеження права інших чле-
нів соціуму як цілісної системи функціонування 
недостатня. У зв’язку з цим вищевказане стане 
одним з основних напрямів дослідження в рамках 
запропонованого наукового доробку. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Насиченість та фейки в інформацій-
них потоках уводили людину в стан невизначе-
ності, страху, тривоги та відчуження. І у всьому 
цьому інформаційному хаосі часто нехтують пра-
вом людини на достовірну інформацію; на власну 
думку; на соціально-трудові гарантії; на вільний 
вибір; на лікування та доступ до медицини тощо. 
Отже, відбувається порушення правового поля 
громадянина в багатовимірному спектрі. А тому 
мета запропонованого дослідження полягає у вио-
кремленні тих правових обмежень, з якими дове-
лося стикнутися кожному жителю цієї планети 
в особистісному та соціальному вимірі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спираючись на найважливіший правовий доку-
мент – Конституцію України [6], ми виокремили 
цілісний спектр прав та свобод громадянина, які 
гарантуються цим нормативним актом. Вважаємо за 
доцільне зосередити увагу на правах, які зазнають 
найбільшого обмеження в період пандемії Сovid-19. 

Серед них такі: право на свободу думки і слова; 
право на достовірну інформацію про стан свого 
здоров’я; право на повагу до приватного життя; 
право на свободу та особисту недоторканість; 
право на свободу пересування; право на освіту; 
право на свободу релігії – заборона проведення 
релігійних заходів; право доступу до медичної 
допомоги – тимчасове припинення проведення 
планових заходів з госпіталізації та планових опе-
рацій, крім термінових та невідкладних; право на 
працю, право на справедливу винагороду, право 
на гідну старість. Цей список можна продовжу-
вати до безкінечності, адже в контексті останніх 
подій кожен на собі відчув і продовжує відчувати 
обмеження як в особистісному, так і в загальному 
контексті людської життєдіяльності.

Право на свободу думки і слова. У Конституції 
України закріплені основоположні права людини 
у сфері інформації, а саме «право вільно збирати, 

зберігати, використовувати й поширювати інфор-
мацію усно, письмово або в інший спосіб» [6]. 
Згідно зі ст. 34 Конституції України кожному 
гарантується право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Однак це право давалось далеко не кожному. 
Так, наприклад, у Китаї влада спочатку приховала 
від суспільства основну інформацію про коронаві-
рус, медіаресурси занижували дані про кількість 
випадків зараження, серйозність захворювання 
і заперечували можливість передачі вірусу від 
людини до людини. Людей, які розповідали про 
епідемію в соцмережах, й інтернет-користувачів 
затримували за «поширення панічних чуток», 
піддавали цензурі онлайн-обговорення епіде-
мії та обмежували висвітлення проблеми в ЗМІ. 
На початку січня Лі Веньляна – лікаря з Ухань-
скої лікарні, куди надходили пацієнти з вірусом, – 
викликали в поліцію за «поширення чуток», коли 
він розповів про новий вірус у публічному чаті. 
На початку лютого він помер від цього вірусу. 

У Таїланді влада застосовувала судові позови 
і залякування проти працівників охорони здоров’я 
та інтернет-журналістів за те, що ті критику-
вали державні заходи боротьби з епідемією, 
висловлювали припущення про можливе при-
ховування інформації і розповідали про коруп-
цію і спекуляції навколо запасів медичних масок 
та інших товарів першої необхідності. Деякі 
лікарі, що розповідали про гострий дефіцит кри-
тично важливих витратних матеріалів у лікар-
нях по всій країні, стикалися з погрозами дис-
циплінарних санкцій, включаючи припинення 
трудового договору та анулювання ліцензії [10].

Право на достовірну інформацію про стан 
свого здоров’я. Через цифровізацію та сучасні тех-
нології комунікативних зв’язків інформація стала 
першим елементом, який тим чи іншим чином 
впливав на дестабілізацію суспільних процесів 
у кожному куточку земної планети в період панде-
мії. З одного боку, ми всі стали свідками занадто 
величезних інформаційних потоків, з іншого боку, 
значна кількість інформації була або недонесе-
ною до звичайного пересічного громадянина, або 
ж спрощеною. Так, деякі з лідерів країн, зокрема 
президент США Дональд Трамп, з березня  
2020-го почали критикувати діяльність ВООЗ, 
звинувачуючи її в поганому інформуванні світо-
вої спільноти щодо небезпек вірусу, упередже-
ність на користь Китаю та масштабів його поши-
рення [12]. Якщо у 2019 році ВООЗ отримала від 
США $400 млн, що становило 15% її бюджету, то 
15 квітня 2020-го Трамп прийняв рішення про при-
пинення фінансування організації з боку США. 
У такій ситуації порушилися права не тільки реци-
пієнта в плані можливого прогнозованого стану 
здоров’я, але й комунікатора. Адже чим був моти-
вований та ким контролювався ВООЗ, коли від-

file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/zfs-journal.uzhnu.uz.ua%20%e2%84%96%2019/Links/ 
file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/zfs-journal.uzhnu.uz.ua%20%e2%84%96%2019/Links/https


21

Регіональні студії, 2021
♦

бувалося інформування громадян щодо наслідків 
коронавірусної інфекції на здоров’ї людини, нам 
невідомо. Ймовірно, організація теж стала заруч-
ником нераціональних рішень владних структур.

Зі всього спектру прав, які обмежуються 
в період карантину, є право на повагу до приват-
ного життя, на свободу та особисту недоторкан-
ність. Однак у практиці багатьом із нас довелося 
стикнутися із зовсім іншою реальністю. Так, з уве-
денням карантинних обмежень відбувся справжній 
колапс у питанні свободи. Останнє набуває зовсім 
іншого відтінку, а саме свободи в межах власної 
квартири чи будинку, без можливості виходити на 
подвір’я без особливих на те потреб, виїжджати 
в місто чи поза його межі. «Повна ізоляція» щодо 
відносин як особистісного, так і професійного 
характеру, – термін, який закарбується багатьом 
з нас з початку нового 2020 р. Усім довелося навчи-
тися жити по-новому: обмеження в плані пересу-
вання; непорозуміння та суперечки в торгівельних 
центрах чи продуктових магазинах; конфлікти 
великих торгівельних мереж із дрібним бізнесом; 
штрафні санкції для тих, хто не погоджувався 
жити за новими правилами; скандали місцевих 
політиків, які відмовлялися виконувати вказівки 
правлячої еліти країни, тощо – це все є доводом 
обмеженням свободи та особистої недоторкан-
ності, нівелювання права на повагу до приватного 
життя, які надовго запам’ятаються як наслідки 
масштабного поширення коронавірусної інфекції, 
яка внесла свої корективи в життя всієї планети.

Порушення права на свободу пересування також 
торкнулося чи не кожного громадянина нашої 
держави й інших, адже заборона переміщуватись 
через державний кордон та контрольно-пропускні 
пункти пропуску, скасування транспортного спо-
лучення як у межах країни, так і під час перетину 
кордону, призвели до стану константи українського 
соціуму у квітні-травні 2020 р. З кожним місяцем 
всі ці правила змінюються, десь послаблюються 
вимоги, десь, навпаки, посилюються, але грома-
дяни знову і знову відчувають на собі обмеження 
права на свободу пересування. Весна 2020 року 
запам’ятається всій Європі як період масового при-
зупинення практично всіх транспортних засобів. 

На рівні владних структур приймається рішення 
про можливий перетин кордону до Польщі для 
заробітчан, однак обов’язкова умова – прохо-
дження карантину тривалістю 14 днів (у вересні 
2020 р. ця тривалість скорочується до 10 днів). 
У січні 2021 р. обсервацію строком на 10 днів 
скасовують, проте людина повинна зробити тест 
на Covid-19. У червні 2021 р. (з 24.06.2021 р.) 
Польща скасовує цю можливість і вводить нові 
вимоги щодо перетину кордону. Наразі більшість 
заробітчан, у тому числі з України, зобов’язані від-
сидіти 10-денну обсервацію. Хоча існує й інший 

варіант: від обов’язку перебування на карантині 
після перетину зовнішнього кордону ЄС звільнено 
осіб, вакцинованих від COVID-19 (за наявності 
англомовного/польськомовного документального 
підтвердження про повний курс вакцинації вакци-
ною, зареєстрованою в ЄС – Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca, Jonson&Jonson) [15].

З вищесказаного слідує висновок про те, що 
людині не залишають жодного права на власну 
позицію, на вільний вибір, на працю, на пересу-
вання тощо. Виникає відчуття втручання в особис-
тий простір людини. Таким чином, людині обмеж-
ують не тільки право на вільне пересування, але 
й нівелюють право в повазі щодо її приватного 
життя та свободи вибору. 

Право доступу до медичної допомоги – тим-
часове припинення проведення планових заходів 
з госпіталізації та планових операцій. В області 
медицини ми постійно чуємо та є свідками ситуації 
щодо неможливості проведення лікування людей 
з іншими діагнозами, відмінними від вірусу тощо. 

Ось спільна заява експертів ООН із прав людини 
про заходи, спрямовані на ліквідацію наслідків 
пандемії коронавирусної інфекції COVID-19:

«Кожна людина без винятку має право на отри-
мання життєво необхідної медичної допомоги, 
і відповідальність за надання цих послуг лежить 
на уряді. Брак ресурсів або використання дер-
жавних чи приватних схем страхування ніколи не 
повинні служити виправданням для дискримінації 
щодо певних груп пацієнтів. Кожна людина має 
право на здоров’я» [4].

Згідно з опублікованими сьогодні результатами 
обстеження ВООЗ, робота служб профілактики 
і лікування неінфекційних захворювань (далі – 
НІЗ) після початку пандемії COVID-19 була сер-
йозно порушена. Дослідження, яке проводилося 
в травні протягом трьох тижнів у 155 країнах [18], 
підтвердило, що цей вплив є глобальним, але що 
найбільшою мірою це порушення зафіксовано 
в країнах із низьким рівнем доходу. Тедрос Адха-
ном Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ, 
зазначає, що «багато людей, яким потрібне ліку-
вання таких хвороб, як рак, серцево-судинні 
захворювання і діабет, не отримують необхідних 
їм медичних послуг і лікарських засобів з моменту 
початку пандемії COVID-19. Вкрай важливо, щоб 
країни знайшли інноваційні способи забезпечення 
безперебійного надання необхідних послуг щодо 
НІЗ навіть у період боротьби з COVID-19» [16].

Збої в наданні послуг носять широко пошире-
ний характер.

Головний висновок полягає в тому, що в бага-
тьох країнах функціонування системи надання 
послуг охорони здоров’я частково або повністю 
порушено. Більше половини (53%) країн част-
ково або повністю перервали надання послуг 
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з лікування гіпертонії; 49% – з лікування діабету 
і ускладнень, пов’язаних з діабетом; 42% – з ліку-
вання раку і 31% – з надання невідкладної допо-
моги за серцево-судинних захворювань.

Надання реабілітаційних послуг було пере-
рвано майже у двох третинах (63%) країн, незва-
жаючи на те, що реабілітація є найважливішою 
умовою повного одужання після важкого захво-
рювання, викликаного COVID-19.

У більшості (94%) країн, що представили відпо-
віді, співробітники міністерств охорони здоров’я, 
що займаються питаннями НІЗ, були частково або 
повністю переведені на інші місця роботи для 
надання підтримки в боротьбі з COVID-19.

Більше 50% країн повідомили про те, що також 
часто приймалися рішення про відтермінування 
проведення державних програм скринінгу (напри-
клад, раку молочної залози та шийки матки). 

І хоча все це відповідало попереднім реко-
мендаціям ВООЗ з метою зведення до мінімуму 
нетермінової медичної допомоги на базі медичних 
установ під час боротьби з пандемією, однак маса 
людей залишилися сам на сам зі своїми хворобами. 
І тут треба сказати, що порушується ще один важ-
ливий складник, передбачений статтею 49 Кон-
ституції України, який звучить так: «Кожен має 
право на охорону здоров’я, медичну допомогу 
та медичне страхування» [6]. Держава повинна 
створити умови для ефективного і доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування. У дер-
жавних і комунальних закладах охорони здоров’я 
медична допомога надається безоплатно; існуюча 
мережа таких закладів не може бути скорочена. 

Найбільш поширеними причинами припи-
нення або скорочення обсягу надання послуг були 
скасування запланованих лікувальних процедур, 
зниження пасажирських перевезень громадським 
транспортом і нестача персоналу, оскільки медич-
них працівників було переведено на іншу роботу 
для підтримки заходів боротьби з COVID-19. 
У кожній п’ятій країні (20%), що повідомляла про 
збої в роботі, однією з основних причин припи-
нення надання послуг була нестача лікарських пре-
паратів, засобів діагностики та інших технологій.

У глобальному масштабі дві третини країн 
повідомили, що вони включили послуги щодо 
НІЗ у свої національні плани забезпечення готов-
ності й реагування на COVID-19; про таку інте-
грацію повідомили 72% країн з високим рівнем 
доходу і 42% країн з низьким рівнем доходу. Най-
частіше в їх число входили послуги з лікування 
серцево-судинних захворювань, раку, діабету 
і хронічних респіраторних захворювань. Згідно 
з даними, представленим країнами, в плани реагу-
вання рідше включалися стоматологічні послуги, 
послуги реабілітація та заходи, що сприяють від-
мові від вживання тютюну.

17% країн, що представили дані, почали виді-
ляти додаткові кошти з державного бюджету 
з метою включення послуг щодо НІЗ у свої націо-
нальні плани боротьби з COVID-19.

Використання альтернативних стратегій для 
забезпечення безперервності надання допомоги. 
Обнадійливим результатом цього обстеження є те, 
що в більшості країн розроблено альтернативні 
стратегії, спрямовані на надання підтримки людям, 
що піддаються найбільшому ризику, з метою 
забезпечення безперервності лікування НІЗ. 
Серед країн, що повідомляли про збої в наданні 
послуг, 58% країн світу нині використовують 
телемедицину (консультації телефоном або через 
мережу Інтернет) замість очних консультацій [11].

Як бачимо, люди, які хворіють на інші захво-
рювання, серед яких рак, серцево-судинні, діа-
бет, залишились осторонь системи медицини, 
чим порушується основна мета ВООЗ – сприяти 
забезпеченню охорони здоров’я населення всіх 
країн світу. Весь текст Статуту ВООЗ можна 
коротко сформулювати як право на здоров’я. Під-
хід ВООЗ полягає в тому, що здоров’я розглядають 
і як ресурс, і як мету розвитку та ключ до процві-
тання. Однак, ураховуючи вищеописані прога-
лини в області НІЗ, цей підхід втрачає свій сенс. 

Обмеження в області соціального та трудового 
права. Більшість працюючого населення зазнало на 
собі несправедливість у низці питань, серед яких: 
роботодавці перестали платити працівникам заро-
бітну плату, змушували працівників іти в неоплачу-
вані відпустки, звільнятися за власним бажанням, 
підписувати угоди про зниження зарплати тощо. 
Крім того, гостро стоїть питання про виконання 
роботодавцями рекомендованих додаткових захо-
дів з метою профілактики поширення коронавірусу 
серед працівників, які продовжують виконувати 
свої трудові обов’язки, зокрема: переведення на 
віддалену роботу, забезпечення додатковими засо-
бами індивідуального захисту, створення умов для 
дотримання дистанції на робочому місці тощо. Всі 
ці питання неабияк порушують право кожного гро-
мадянина, який згідно з Загальною декларацією 
прав людини працює за справедливу і задовільну 
винагороду, яка забезпечує гідне життя людини 
та її сім’ї (ст. 23) [9]. Разом із тим у Міжнародному 
пакті [8] зазначено, що держави визнають право 
кожного на справедливі умови праці, включаючи, 
зокрема, і винагороду, що забезпечувала працю-
ючим справедливу зарплату і рівну винагороду за 
працю рівної цінності без будь-якої різниці, а також 
задовільне існування для них самих та їхніх сімей. 

Обмеження права в області освіти. 
Положення про право на освіту містяться 
в багатьох документах міжнародного характеру. 
Зокрема, стаття 26 Загальної декларації прав 
людини  [3] проголошує, що:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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1. Кожна людина має право на освіту. Освіта 
повинна бути безкоштовною, хоча би почат-
кова і загальна. Початкова освіта повинна бути 
обов’язковою. Технічна і професійна освіта пови-
нна бути загальнодоступною, а вища освіта пови-
нна бути однаково доступною для всіх на основі 
здібностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний 
розвиток людської особи і збільшення поваги до 
прав людини і основних свобод. Освіта повинна 
сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі 
між усіма народами, расовими або релігійними 
групами і повинна сприяти діяльності Організації 
Об’єднаних Націй з підтримання миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі 
виду освіти для своїх малолітніх дітей.

Багато країн в умовах епідемії коронавірусу 
закрили школи, що призвело до перебоїв у навчаль-
ному процесі для мільйонів учнів. У кризові пері-
оди школи підтримують у дітей почуття стабіль-
ності та нормальності, забезпечуючи звичний 
розпорядок і емоційну підтримку, щоб діти могли 
впоратися із ситуацією. Школа також є важливим 
майданчиком, яка дозволяє дітям та їхнім батькам 
отримувати знання про важливість гігієни, про те, 
як правильно мити руки, і про те, як справлятися 
з позаштатними ситуаціями. За відсутності шкіль-
них занять ця найважливіша робота лягає на бать-
ків, опікунів та осіб, які здійснюють догляд. 

Після оголошення про закриття шкіл держав-
ним відомствам належить заповнювати вакуум, 
що утворився, поширюючи зрозумілі й надійні 
рекомендації через відповідні канали комунікації. 
В інтересах забезпечення адекватного реагування 
з боку системи освіти ЮНЕСКО рекомендує дер-
жавам задіяти «різні високотехнологічні, низько-
технологічні й найпростіші рішення, спрямовані 
на безперервність навчального процесу». У бага-
тьох країнах вчителі вже використовують освітні 
платформи в Інтернеті на додаток до звичайних 
уроків у школі для виконання класної і домаш-
ньої роботи і досліджень, і багато учнів мають 
доступ до відповідної техніки. Однак стійкий 
доступ в Інтернет є не у всіх країнах, спільнотах, 
сім’ях або соціальних групах, і значне число дітей 
живуть у місцях, де з ініціативи влади часто від-
ключають доступ до всесвітньої мережі. 

У цьому контексті порушується право на освіту 
та доступ до неї. Конвенція з боротьби з дискри-
мінацією в області освіти (1960 р.) [5], яка прого-
лошує право на загальну доступність освіти та на 
рівні умови щодо відношення до якості освіти, 
починає втрачати своє призначення. 

Несподіваний перехід освіти в дистанцій-
ний формат поставив перед академічною спіль-
нотою цілий ряд питань, у тому числі, з одного 
боку, збільшилася тривалість робочого дня, 

і з іншого – можливе скорочення викладацьких 
ставок (у зв’язку зі зміною умов роботи). Відбу-
лася кардинальна зміна всієї системи викладання, 
викликана відсутністю у значної частини викла-
дачів технічного оснащення для повноцінної дис-
танційної роботи. Відсутність у більшості викла-
дачів робочого кабінету у квартирі, наявність 
у молодих викладачів малолітніх дітей також не 
можна віднести до факторів, що сприяють кон-
центрації на проведення дистанційних занять.

Зміна форми отримання освіти породила ряд 
проблем і в частині дотримання прав студентів. 
У зв’язку із заходами з протидії пандемії багато 
студентів утратили роботу. У складному стано-
вищі опинилися сім’ї, які взяли кредит на здобуття 
освіти. Найбільш складним виявився перехід на 
дистанційне навчання студентів медичних, інже-
нерних і творчих (музиканти, дизайнери та ін.) 
спеціальностей, оскільки освітній процес включає 
найважливіші практичні елементи [13].

Питання про розвиток дистанційних форм 
отримання освіти збереже свою актуальність 
і після пандемії. Деякі фахівці у сфері освіти про-
гнозують, що в майбутньому дороговартісна освіта 
буде доступною «десяткам тисяч обраних», тоді як 
більш дешева онлайн-освіта стане долею мас [1].

Серед проблем змістової частини занять студенти 
відзначають: ухилення викладачів від роз’яснення 
матеріалу; не досить чіткі формулювання завдань, 
у т.ч. у проведенні атестації; перевантаження  
серверів ЗВО; фактичну підміну онлайн-лекцій 
пересиланням матеріалів для читання студентам.

Ґрунтуючись на даних, наданих ЮНЕСКО, 
Дитячий фонд ООН заявив, що в країнах Латин-
ської Америки і Карибського басейну понад 
154-х мільйонів дітей, тобто 95% учнів, тимчасово 
не ходять у школи, оскільки всі освітні установи 
закриті через пандемію. У подібній ситуації збіль-
шується ризик того, що діти, особливо з бідних 
або неблагополучних сімей, взагалі перестануть 
вчитися. За словами Регіонального директора 
ЮНІСЕФ у Латинській Америці і країнах Кариб-
ського басейну Бернта Асена, світ стоїть перед 
обличчям безпрецедентної кризи в галузі освіти 
в новітній історії цього регіону. 

Це все свідчить про обмеження права слухача, 
учня, студента на доступ та отримання якісної 
освіти. 

Деякі позитивні кампанії наразі вже розгор-
нули свою пропаганду, на кшталт ЮНІСЕФ, 
який планує запустити через Інтернет регіо-
нальну інформаційно-пропагандистську кампа-
нію #LearningAtHome з метою надання сім’ям 
та викладачам безкоштовних освітніх матеріалів 
і розважальних програм, а також поради щодо під-
тримки здорового способу життя та наочні при-
клади слідування правилам особистої гігієни [2].

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_174
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_174
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 Обмеження права на гідне життя осіб похи-
лого віку. Пандемія коронавірусу сприяла тому, 
що ми побачили наші найслабші сторони в самих 
різних областях, включаючи те, як ми дбаємо про 
старше покоління. Ось лише одна цифра: у країнах 
Європейського регіону ВООЗ звітує, що майже 
половина людей, які померли від COVID-19, про-
живали в будинках для людей похилого віку або 
інших закладах довгострокового догляду.

«Неймовірною людською трагедією» [19] 
назвав цю ситуацію директор Європейського 
бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я 
Ханс Клюге. Він нагадав, що літні люди, осо-
бливо з фізичними або психічними проблемами, 
менш інших захищені від вірусу. Вік і хронічні 
захворювання є серйозними факторами ризику, 
а ті, хто страждає на деменцію та інші когнітивні 
порушення, часом не можуть усвідомити існу-
ючу небезпеку і не здатні виконувати санітарно-
гігієнічні вимоги. «Всі, хто вмирає від COVID-19  
у закритих установах, мають право отримати 
належний догляд, включаючи паліативний, <...> 
і провести останні дні в оточенні рідних» [19], – 
сказав доктор Клюге. Але сьогодні відвідування 
в таких закладах заборонено, а це значить, що 
їхні мешканці позбавлені фізичної та емоційної 
підтримки з боку близьких. Більш того, часом 
вони стають жертвами зневажливого ставлення 
і знущань. Не менш тривожно і те, що умови 
в будинках для людей похилого віку та пово-
дження з їхніми мешканцями можуть сприяти 
поширенню COVID-19. «Пандемія висвітлила 
те, що відбувається в самих покинутих куточ-
ках нашого суспільства. Як відомо, у всьому 
Європейському регіоні система довгостроко-
вого догляду завжди залишалася на задньому 
плані [19], – зазначив Клюге. Цілком очевидно, 
що, думаючи про майбутнє, готуючись перейти 
до «нової норми», кожна країна повинна вкласти 
кошти в систему довгострокового догляду. Пред-
ставник ВООЗ нагадав про те, що права, цінності 
й можливості, що характеризують сьогоднішню 
Європу, ми успадкували від попередніх поколінь, 
і наш обов’язок – подбати про них.

Обмеження права на доступ до лікування осіб 
з інвалідністю. Спеціальний доповідач ООН із 
прав інвалідів Каталіна Девандас Агілар висло-
вила стурбованість у зв’язку з недоліком керів-
ництва і підтримки, необхідних для захисту осіб 
з обмеженими можливостями під час пандемії, 
незважаючи на те, що багато з них належать до 
групи підвищеного ризику. «Люди з інвалідністю 
відчувають, що про них забули», – заявила право-
захисниця. Вона пояснила, що «заходи, які вжи-
ваються щодо стримування поширення захво-
рювання, включаючи соціальне дистанціювання 
і самоізоляцію, не завжди можуть дотримуватися 
тими, хто залежить від сторонньої допомоги під 

час виконання таких повсякденних дій, як прийом 
їжі, одягання і вмивання» [14].

Підтримка осіб з інвалідністю є вкрай необхід-
ною, і держави повинні вжити додаткових заходів 
соціального захисту, які забезпечать безперервну 
допомогу протягом кризи, не піддаючи при цьому 
життя, хто її потребує, ризику. З метою уникнення 
фінансових труднощів і ще більшої вразливості 
людям з інвалідністю та їхнім сім’ям у період пан-
демії дуже потрібні додаткові кошти. 

Відповідаючи на питання під час інтерактивної 
сесії у Твіттері, технічний фахівець із Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) Линдзи Лі, 
яка користується інвалідним візком, пояснила, 
що деяким людям з інвалідністю важко отримати 
доступ до медичних послуг, навіть у країнах із 
високим рівнем доходу. Серед перешкод вона 
назвала відсутність спеціально обладнаних при-
міщень, закони, в яких не враховуються потреби 
людей з інвалідністю, і стигматизацію. «Якщо 
уряди не приймуть їх до уваги, то під час кризи 
ситуація може загостритися <...> Але якщо кожен 
із нас підійде з повною відповідальністю до при-
значеної нам ролі, ми зможемо уникнути зрос-
тання подібного роду ризиків», – із закликом про-
довжила свою промову доповідачка [17].

Відповідно до висновку, зробленого від імені 
Секретаріату Конвенції про права інвалідів Депар-
таменту з економічних і соціальних питань, було 
б невірно зараховувати всіх осіб з інвалідністю до 
групи підвищеного ризику зараження коронавіру-
сом, але багато хто з них страждає на різні хро-
нічні захворювання, внаслідок чого хвороба може 
протікати у важчій формі. Нещодавно понад сотні 
організацій, діяльність яких спрямовано на захист 
прав інвалідів, а також коаліція експертів з прав 
осіб з обмеженими можливостями та фахівців 
з координації надання допомоги в кризових ситуа-
ціях у країні перебування, закликали до прийняття 
негайних заходів з урахуванням потреб інвалідів, 
для того щоб забезпечити їх безпеку і дати їм мож-
ливість підтримувати здоров’я і зберігати гідність 
і незалежність у районах, постраждалих від поши-
рення коронавирусу і пов’язаних з ним ускладнень.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) попередив, що 
заходи, вжиті для стримування поширення коро-
навірусу COVID-19, можуть позначитися самим 
негативним чином на благополуччі та безпеці сотні 
мільйонів дітей по всьому світу. Їм може загрожу-
вати жорстоке поводження і обмеження в правах, 
гендерне насильство, експлуатація, соціальна 
ізоляція, а також розлука з батьками, опікунами, 
вихователями та вчителями. ЮНІСЕФ закликає 
уряди забезпечити безпеку і благополуччя дітей, 
тоді як негативні соціально-економічні наслідки 
пандемії стають усе більш відчутними.

Спільно з партнерами по Альянсу за захист 
дітей у гуманітарній діяльності Дитячий фонд 
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ООН випустив технічну записку, призначену для 
влади різних рівнів і організацій, залучених до 
розроблення заходів з боротьби з коронавірусом. 
Документ пропонує рекомендації щодо захисту 
дітей у контексті пандемії.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Як бачимо, обмеження прав 
у різних областях, у різному вимірі торкнулося 
всіх без винятку жителів усієї планети. У ситу-
ацію ризику потрапили всі категорії населення: 
діти, які втратили можливість в отриманні якісної 
освіти; працівники, яким обмежено право пра-
цювати та отримувати справедливу винагороду; 
заробітчани, в яких відібрали право на вільний 
вибір і пересування як у межах своєї країни, так 
і за її межами; люди з обмеженими можливостями 
(особи з інвалідністю), які втратили можливість 
у доступі до якісної медицини; люди з НІЗ, які 
залишилися поза межами системи медицини, чим 

порушилося право на вчасне отримання медичної 
допомоги; люди похилого віку, які втратили право 
на гідну старість та можливість попрощатися 
з рідними; всі звичайні громадяни, яким обме-
жено право на особисту свободу, право на вільне 
пересування, власну позицію та вираження думок 
тощо. Цей список можна продовжувати, однак 
інсайт один, і він – не на користь людини. 

Окреслена проблематика стосується 
виключно обмеження прав та свобод людини, 
які спричинені пандемією Covid-19. Питання 
боротьби з наслідками коронавірусу в правовому 
контексті, зменшення ризику виробничих про-
цесів на підприємстві в залежності від загальної  
економічної ситуації, спричиненої пандемією 
Covid-19, підвищення рівня ефективності роботи 
в режимі віддаленого доступу, антикризового 
управління тощо ляжуть в основу наступних нау-
ково-дослідних робіт.
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The article is devoted to Islamic fundamentalism in the Turkish Republic at the present stage of its history, as well 
as to Islamic fundamentalism in the Middle East in the second half of the 20th and early 21st centuries. After the defeat 
of the Ottoman Empire in the First World War, and its termination, Mustafa Kemal Ataturk came to power. His radical 
reforms changed Turkey and made it an almost secular state. The Republic of Turkey during the twentieth century did not 
play an active role in international politics, but gave importance to the development of the economy. After Recep Tayyip 
Erdogan and his political party Justice and Development came to power, Turkey began to move away from secular politics, 
and took a course towards the Islamization of the country. Especially, President Erdogan began to pursue an active policy 
of Islamizing Turkey after an attempted military coup in 2016, which he succeeded in suppressing. Another important 
component of the political map of the Middle East is the activities of the Muslim Brotherhood political organization, which is 
one of the oldest political movements with the ideology of Islamic fundamentalism. Their vigorous activity in Egypt and Syria 
led to bloody coups and hostilities in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. Many countries 
and organizations in the Middle East want to lead the ideology of Islamic fundamentalism for their own political purposes. 
These includes Turkey under the rule of President Erdogan, as well as the Muslim Brotherhood organization. The article 
analyzes the evolution of the ideology of Islamic fundamentalism at the present stage, the Islamization of the Turkish 
Republic, the domestic and foreign policies of President Erdogan. Today, Turkey is conducting military operations in Syria, 
Libya, Afghanistan, Iraq, which testifies to its aggressive military foreign policy.

Key words: Islamic fundamentalism, neo-Ottomanism, Turkey, Ottoman Empire, Muslim Brothers, Recep Tayyip 
Erdogan.

Стаття присвячена ісламському фундаменталізму в Турецькій Республіці на сучасному етапі її історії, а також 
ісламського фундаменталізму на Близькому Сході в другій половині ХХ і початку XXI століття. Після поразки 
Османської Імперії в Першій світовій війні та припинення її існування до влади прийшов Мустафа Кемаль Ататюрк. 
Його радикальні реформи змінили Туреччину і зробили її майже світською державою. Турецька Республіка протя-
гом ХХ століття не грала активну роль у міжнародній політиці, але приділяла увагу розвитку економіки. Після при-
ходу до влади Реджепа Тайіпа Ердогана і його політичної партії «Справедливість і Розвиток» у Туреччині почався 
відхід від світської політики, було розпочато курс на ісламізацію країни. Особливо активну політику по ісламізації 
Туреччини, президент Ердоган став вести після придушення спроби військового перевороту у 2016 р. Ще одним 
важливим складником політичної карти Близького Сходу є діяльність політичної організації Братів Мусульман, яка 
є одним із найстаріших політичних рухів з ідеологією ісламського фундаменталізму. Їхня активна діяльність у Єгипті 
та Сирії призвела до кровопролитних переворотів і бойових дій у другій половині ХХ століття і початку XXI сто-
ліття. Багато країн і організації на Близькому Сході хочуть очолити ідеологію ісламського фундаменталізму у своїх 
політичних цілях. До них належить і Туреччина за правління президента Ердогана, і так само організація Брати 
Мусульмани. У статті аналізується еволюція ідеології ісламського фундаменталізму на сучасному етапі, ісламізація 
Турецької Республіки, внутрішня і зовнішня політика президента Ердогана. Сьогодні Туреччина проводить військові 
операції у Сирії, Лівії, Афганістані, Іраку, що свідчить про її агресивну військову зовнішню політику.

Ключові слова: ісламський фундаменталізм, неоосманізм, Туреччина, Османська Імперія, Брати Мусульмани, 
Реджеп Тайіп Ердоган.

Introduction. The revival of Islamic fundamen-
talism in the twentieth century is directly linked 
to the historical process of society’s transition 
from the modern to the postmodern. The rejection 
of the religious principles of existence was negatively 
perceived by part of the population professing Islam. 
The fall of the Ottoman Empire led to the establishment 
of mandates and pro-Western regimes in the Middle 
East and North Africa. The movement towards Islamic 
fundamentalism became a struggle against Western 
ideas, the Western way of life and modernist currents 

in Islam itself. The main goal for Islamic fundamen-
talists was to fight against the influence of the West in 
the region, to resist secular political regimes, as well 
as to establish their power with the further building 
of Islamic states.

The main goal of the article is to analyze the polit-
ical changes in Turkey and the Middle East, in connec-
tion with the withdrawal into the ideology of Islamic 
fundamentalism. The article examines the political 
and social transformations in the Republic of Turkey 
under President Recep Tayyip Erdogan.
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Analysis of recent research and publications. 
For the study, works of different political scientists, 
historians and sociologies where analyzed, such as 
Howard Eissenstat, Primakov E.M., Bagdasarov S.A., 
Satanovsky E.Y., Soner Cagaptay, Ceren Lord, Hakan 
Yavuz, Yesim Arat and etc. 

The main research material. In the First World 
War, the Ottoman Empire, defeated by the Entente, 
permanently entered a state of national struggle for 
the preservation of its territories and independence 
under the leadership of Mustafa Kemal, who later 
received the nickname Ataturk (father of the Turk-
ish people). These political events, referred to as 
the Kemalist Revolution of 1919–1923, culminated 
in the conclusion of the Lausanne Peace Treaty, 
which formalized the collapse of the Ottoman Empire 
and the formation of Turkey within its modern borders. 
Kemal Ataturk was elected President of the young 
Turkish Republic.

After gaining power and founding the political 
People’s Republican Party, Mustafa Kemal began 
a series of reforms called the Atatürk Devrimleri. 
The main tasks set by the Kemalists were to separate 
religion from the state, to build a secular republic, 
and to Europeanize Turkey.

To strengthen his power, Ataturk dissolved 
the Ottoman parliament, and on March 16, 1920, 
a new parliament was convened in Ankara - the Grand 
National Assembly of Turkey (GNAT). The success 
of the Kemalist reforms lies in the historical period 
of their implementation. After the First World War 
and the War of Independence, Turkey was in decline, 
technically backward, impoverished and illiter-
ate, and in need of modernization. Public order was 
archaic due to the high level of religion in society, 
so the religious aspect of social life in Turkey also 
required radical changes.

Free elections were held to the new parliament 
created by Mustafa Kemal, and its deputies were 
representatives of the entire Turkish people, who 
expressed the political views and demands of all sec-
tions of the population. In 1924 the Constitution was 
approved. However, according to the second article 
of the new Constitution, Islam remained the official 
religion of Turkey and all implemented laws had to be 
approved by the Commission of Experts in the Field 
of Islamic Law. Thus, Sharia law was maintained in 
Turkey for some time.

During this period, there was a situation of dual 
power in Turkey: Kemal Ataturk held power in 
Ankara, and Sultan Abdul-Majid II - the last caliph 
of the Ottoman Empire in Istanbul. Finally, the polit-
ical confrontation ended on November 1, 1922 with 
the victory of Mustafa Kemal, the sultanate ceased 
to exist – and political power passed completely to 
the Turkish parliament.

On October 29, 1923, Turkey was proclaimed 
a republic, but the caliphate, deprived of power, still 

existed. Many Turkish believers, as well as outside 
the country, were dissatisfied with Mustafa Kemal’s 
policies to overthrow the caliphate and sultan-
ate. Finally, on March 3, 1924, the Turkish parlia-
ment enacted Law № 431 to abolish the caliphate, 
and the last representatives of the Ottoman Empire 
were expelled from Turkey.

The abolition of the caliphate provoked a nega-
tive reaction from the Muslim clergy in other Islamic 
countries, such as Persia (now Iran), Egypt, 
the Kingdom of Hijaz (now Saudi Arabia), Palestine, 
and Emirate of Transjordan (now Jordan). In par-
ticular, in Cairo and Mecca in 1926 and Jerusalem 
in 1931, conferences were held with the participa-
tion of Islamic religious figures, which resolved 
the dilemma: either to recognize the decision 
of the new Turkish government to abolish the cali-
phate, or to appoint a new caliph. At the same time, 
these debates did not lead to anything, and Mustafa 
Kemal described such actions as an attempt at exter-
nal interference in Turkey’s internal affairs.

Thus, Turkey rejected external attempts to restore 
the caliphate and continued the course of secular 
reform of the country.

Kemal Ataturk got rid of such political rivals as 
the old Ottoman political and spiritual elite, which 
prevented him and his government from reforming 
and modernizing Turkey. The Kemalists’ next step 
was to reform the education system. In March 1924, 
the law № 430 on a unified system of secular educa-
tion was adopted. The teaching of religion was for-
bidden in schools. All schools, as well as madrassas 
(so-called religious schools in the common people), 
became subordinate to the Ministry of National 
Education.

Islam itself has also undergone reforms in Turkey. 
In 1927, a state committee on religion was set up to 
Europeanize Turkish Islam and transform the Muslim 
faith into an instrument of Kemalist reform.

Atatürk’s reforms also affected the family and wom-
en’s rights. Marriages could only be registered by sec-
ular authorities. Women were given the right to vote.

Thus, the reforms of Mustafa Kemal Ataturk com-
pletely changed the social and religious life of Turkey 
and prepared it for the passage through the twentieth 
century. As a Muslim state after the First World War, 
Turkey was able to remain independent and avoid 
occupation by European Christian states. The aboli-
tion of the caliphate and the removal of Turkish reli-
gious figures from power made it possible to rapidly 
modernize the state. Kemal Ataturk’s own ideology 
led to the preservation of the statehood, identity, 
and borders of the Turkish Republic, in which nei-
ther fascist nor communist ideologies found sup-
port. Atatürk’s secular transformations demonstrated 
the departure of a Muslim state with centuries-old 
Islamic traditions from the principles of Islamic fun-
damentalism to secularism [1–3].
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Almost simultaneously with the Turkish trans-
formations of 1928, the Islamic religious politi-
cal organization «Muslim Brotherhood» emerged 
in Egypt. Its founder was a school teacher Hassan 
al-Banna. The reason for the emergence of a new 
religious and political organization was the liquida-
tion of the caliphate and the implementation of sec-
ular reforms by Mustafa Kemal Ataturk in Turkey. 
For al-Banna, the strong position of Islam had to be 
restored in Arab society not only from the standpoint 
of religion, but also in political life.

After the fall of the Ottoman Empire, secular lead-
ers began to come to power in the new young Arab 
countries, ideologically professing the principles 
of Arab nationalism, as played by the British Empire 
during the First World War in the struggle against 
the Ottoman Empire on the Middle East.

A small part of the Arab population of the newly 
formed Islamic states belonged to the extremely 
conservative part of Islamic society, which longed 
for the Ottoman sultanate and caliphate. This part 
of the people became the basis for the young Islamist 
organization «Muslim Brotherhood».

In the 1930s, the Muslim Brotherhood began to 
grow rapidly, establishing a branch in Syria. Despite 
attempts to expand its political activities in other 
countries, the organization still remained unpopular 
in Egypt, which at the time was dominated by liberal 
political parties and the European style of government 
of King Farouk I.

During World War II, the Muslim Brotherhood had 
the support of Nazi Germany. In particular, in 1942, 
a German tank army under the command of Erwin 
Rommel approached Egypt from the western part 
of Africa. The «Muslim Brotherhood» at the time 
of the approach of the German army had to seize 
power in Egypt with the help of weapons provided 
by Germany. The “Muslim Brotherhood” planned 
the genocide of the country’s Jewish and Chris-
tian populationns, which impressed Nazi Germany. 
At the same time, the coup in Cairo did not happen 
because of the victory of British troops over the Ger-
man army at the Battle of Al-Alamein.

Due to the growing popularity of the Muslim 
Brotherhood among the Egyptian population, who 
were impressed by the ideas of Islamic fundamen-
talism, in December 1948 the Egyptian authorities 
banned the organization. In response, the Islamic 
organization assassinated Prime Minister Mahmoud 
al-Nukrashi Pasha, resulting in the arrest and execu-
tion of Muslim Brotherhood leader Hassan al-Banna.

In 1952, a revolution took place in Egypt, 
the monarchy was overthrown, and King Farouk I left 
the country. The Egyptian military, led by Colonel 
Gamal Abdel Nasser, came to power and adhered to 
the ideology of Arab nationalism. After the assassina-
tion attempt on President Nasser in 1954 by the Mus-
lim Brotherhood, the organization was banned again, 
and its leaders were arrested and sent to concentration 

camps. In 1966, Said Ibrahim Qutb, leader of the Mus-
lim Brotherhood and the chief ideologue of modern 
Islamic fundamentalism, was executed.

The most important religious and political work 
left by Qutb is the book «Milestones in the Way 
of Allah. » In particular, in his work, Qutb criticizes 
not only the Western world, democracy and the West-
ern way of life, but also the Soviet Union, the socialist 
camp and communism as a source of Western polit-
ical thought. According to him, the Western liberal 
world and the Eastern socialist world are the way to 
nowhere; only Islam «has moral values and guide-
lines as a program for the future. » In addition, Qutb 
calls Western capitalist and Eastern socialist society 
a society of pagans. He uses the special term “jahili-
yyah”, which means a period of pagan ignorance 
before the Arabs converted to Islam.

At the same time, Qutb acknowledges that 
the Islamic world cannot yet produce as many 
and varied material values as the Western world does: 
“There is a need for leadership that could ensure 
the preservation and development of material civiliza-
tion at the level achieved by mankind through the use 
of European genius in the field of material creativity, 
supplying humanity with new unprecedented perfect 
values compared to what mankind knew”. That is, 
Islam does not deny creativity in the field of mate-
rial production, considering it “worship of Allah 
and fulfillment of the purpose of human existence”, 
and the Islamic system of building a society brings 
liberation to man.

“People in any non-Islamic system somehow 
enslave each other. And only in the Islamic system are 
all people freed from the practice of worshiping one 
person to another through the worship of Allah alone”.

The construction of a new Islamic society must be 
waged through jihad, that is, holy war. The holy war 
must be waged against pagan ignorance, which is 
detrimental to the Islamic ummah (religious commu-
nity). Thus, jihad must be waged against jahiliyyah 
(primitive rudeness and ignorance). “Obedience to 
Allah is the universal basis to which humanity must 
either turn or in general take a peaceful position 
and not oppose the Islamic call, in no way oppose any 
political system, no material force, and give every-
one the opportunity to decide for themselves how to 
be. Man must decide for himself whether to accept 
this doctrine of his own free will or not, but he must 
not resist it or oppose it with a weapon in his hand. 
If anyone does otherwise, adherents of the Islamic 
world must fight him until they kill him or declare 
their obedience”.

Qutb explains that jihad must be waged against 
infidels who oppose the spread of Islam. Those who 
do not accept Islam, but do not resist it, such as Chris-
tians and Jews, must pay jizya – a tax, a tax, a ransom 
for saving their lives; the infidels must accept Islam 
and not resist its spread, and those who will resist 
must be destroyed.
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The goal of Islam is the liberation from slavery not 
only of the Arab man, but of man in general, as Qutb 
believes. “The Islamic religion is not a declaration 
of the liberation of the Arab man alone, nor is it a mis-
sion that concerns only the Arabs, – Qutb explains. – 
The subject of this declaration is the person in gen-
eral, a human race, and the sphere of its application 
is the earth, all earth. Allah, praise be to Him, is 
not the Lord of the Arabs and only. Moreover, He is 
not even the Lord exclusively of those who profess 
Islamic doctrine. Allah is the Lord of all the worlds. 
The Islamic religion aims to convert all the inhabit-
ants of this world to their Lord and free them from 
enslavement and worship of anyone but Allah”.

In his work, Qutb sees the building of a just soci-
ety through the practice of Islam, which will allow 
all peoples to live in peace and harmony. Hence 
the Islamic faith, or Islamic law, which does not take 
into account nationality, race, human origin, so Mus-
lim society is open to all people on earth. The public 
education that Saeed Qutb dreamed of was the interna-
tionalism of people living in the Islamic empire (cali-
phate) and abiding by strict Islamic laws. “The victo-
rious Islamic society united Arabs, Persians, Syrians, 
Egyptians, Maghrebians, Turks, Chinese, representa-
tives of India, the Roman Empire, Greece, Indonesia, 
Africa – all races and peoples. Within this society, in 
harmony and cooperation, all their specific features 
have been mixed and united in the name of building 
an Islamic society and Islamic civilization. This power-
ful civilization has never, not one day, been only Arab. 
It has always been Islamic. Never, not one day, has 
it been a nation-wide civilization. It has always been 
a religious civilization. All Muslims came together 
on equal terms with a sense of love and direction. 
They applied the maximum of their talents and tal-
ents and showed the deepest virtues of their races. 
They have invested all the personal and historically 
accumulated experience of their nations and people 
in building a single society to which they all belonged 
on an equal footing. In this society, they are united 
by a connection with their one and only Allah. And 
only through this connection, without any obstacles, 
is their humanity and humanism manifested. No other 
community in history has had anything like this”.

In the final pages of his work, Saeed Qutb says that 
the battle between Muslim believers and infidels is like 
a battle for doctrine. Muslims wage war for the true 
faith, while their pagan enemies wage war against 
the orthodox under the banner of politics, econom-
ics, or race. “Before our eyes is one of the examples 
of camouflage of the flag in the attempt of the modern 
world movement of the Crusaders to distract us from 
the truth of the battle and to falsify history. They claim 
that the Crusades were a cover for colonialism. By 
no means! On the contrary, colonialism, coming with 
some delay, served as a cover for the crusading spirit, 
which is still able, as in the Middle Ages, to drop its 

mask and show its true face; who in those distant times 
crashed on the rock of faith, facing Muslims, led by 
military leaders – people of different races: there were 
the Kurds Sala ad-Din, and the Mamluk Turan Shah, 
and representatives of other races and peoples, who, 
forgetting about their nationality, remembered the doc-
trine and won under the banner of this doctrine”. 

The book “Milestones in the Way of Allah” 
by the Egyptian thinker Said Qutb in the second 
half of the twentieth century and at the beginning 
of the XXI century became the main source of Islamic 
fundamentalism for the ideology of the Muslim Broth-
erhood in the implementation of its political plans [4]. 

After the death of President Nasser, Anwar Sadat 
was elected the new president of Egypt. To fight the left-
wing opposition, he pardoned members of the Muslim 
Brotherhood and released them. Some of the more 
radical activists withdrew from the Muslim Broth-
erhood and founded their own Islamist organization, 
Jihad, whose members assassinated President Sadat 
in the fall of 1981 for recognizing the state of Israel as 
Egypt and signing the Camp David Accords [5].

By the end of World War II, the Muslim Brother-
hood had expanded considerably, becoming an inter-
national association with more than half a million 
members. In addition to Egypt, the organization’s 
activities were widespread in Tunisia, Libya, Algeria, 
Syria, Turkey and many other countries in the Middle 
East. Egypt, Syria, Saudi Arabia, the Soviet Union, 
and some other countries considered the Muslim 
Brotherhood a terrorist movement, while Tunisia, 
Sudan, Yemen, and Bahrain considered it political.

The active development of the Muslim Brother-
hood began in the Syrian state. Back in the 1960s, 
the Muslim Brotherhood recruited Syrian schoolchil-
dren and students through its mosques. The program 
included a mandatory study of the works of the found-
ers of modern Islamic fundamentalism, Hassan 
al-Banna and Saeed Qutb. After religious and ide-
ological training, young Syrians were sent to spe-
cial camps, where they were taught how to handle 
weapons. Many small Islamist groups have joined 
the Muslim Brotherhood. At this time, Syria was led 
by the Alawites - one of the sects of the Shiite branch 
of Islam – led by Hafez Assad.

Members of the Muslim Brotherhood waged 
the most active struggle against the Syrian govern-
ment, which did not dare to use repression against 
extremism for fear of an outbreak of religious con-
frontation. The Alawite government’s crackdown on 
Sunni Muslim Brotherhood could be a major pretext 
for Sunni Islamists to fight openly against the Syrian 
government. To avoid a possible conflict, President 
Assad has appointed Sunni Syrians to some senior 
government positions.

President Assad himself was well aware 
of the political situation in Syria, noting in every 
way that he adheres to all the precepts of Islam as 
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an orthodox Muslim. In 1971, he added the phrase 
“I swear by Allah” to the presidential oath, and in 
1973, yielding to the demands of the Syrian clergy, he 
added to the annex to the Syrian constitution an arti-
cle stating that only a Muslim could be president. 
In his speeches, Hafez al-Assad often emphasized that 
the PASR (Party of Arab Socialist Revival) is based 
on the spiritual principles of Islam.

The ideology of Arab socialism in Syria was based 
on the modernization of the economy and the unifica-
tion of all Arabs into one great nation. The PASR lead-
ership began to actively involve Islamic imams in its 
ranks, who spoke about the need to modernize Islam.

Between 1978 and 1982, a political crisis erupted 
in Syria. Economic experiments conducted by 
the Syrian ruling PASR party have led to a decline in 
living standards and a political crisis. The government 
was opposed by the middle classes of the urban pop-
ulation, large businessmen, landowners and Muslim 
traditionalists. In some parts of Syria, political strug-
gles have escalated into religious conflicts. Islamists 
advocated the overthrow of the secular state regime 
and the revival of Islamic traditions.

At the same time, the Sunni majority of the coun-
try, which dominated for 400 years during the rule 
of the Ottoman Empire, disagreed with the fact that 
the country, however, is mostly ruled by Alawites.

The Muslim Brotherhood took advantage of the dif-
ficult economic situation in the country. In addition, 
many members of the religious organization infil-
trated government agencies. The Islamic organization 
has exploited the discontent of the masses, accusing 
the Syrian government of abuse of power, corruption 
and large numbers of Alawites in government.

By 1979, the Muslim Brotherhood had begun 
an armed struggle against the PASR regime and Pres-
ident Assad. They were joined by smaller Islamist 
groups, such as the Kharakat al-Tahrir al-Islami 
(Islamic Liberation Movement), the Kataib Muham-
mad (Phalanxes of Muhammad), the Mujahideen, 
and Jund Alla. Later, the activities of Islamic fun-
damentalists entered a phase of terrorist war. They 
carried out terrorist acts, killed officials, doctors, 
teachers, and intimidated the owners of private shops 
and stores, which were mostly Alawites; set fire to 
government buildings, demanded the repeal of laws 
on the nationalization of land and private enterprises.

Along with terrorist acts there was an ideologi-
cal struggle. The dead Islamists were declared mar-
tyrs, leaflets were scattered calling for the overthrow 
of the Assad regime. To enlist the support of Arab 
Christians, the Muslim Brotherhood leaflets claimed 
that they were fighting only against the PASК 
and the Syrian Communists.

The main stronghold of the Syrian Islamists was 
the city of Hama, which regular government troops 
were able to liberate from jihadists only in 1982, 
defeating an armed uprising there.

Despite public dissatisfaction with President 
Hafez al-Assad’s reforms, the Syrian people did not 
support the Muslim Brotherhood’s armed struggle. 
The uprising was not joined by the rural population, 
young people and big business, as the Islamic Revo-
lution in Iran took place in 1979, so the Syrian people 
were concerned about the possibility of similar events 
in Syria [5].

During the twentieth century, the Turkish army 
was an independent political arbiter after Ataturk’s 
reforms. As soon as religious rhetoric began on 
the part of politicians, the military overthrew civil-
ian authorities and held new elections. It was thanks 
to military coups that the secular regime survived. 
At the same time, it was noted that the Turkish peo-
ple during the twentieth century lived with a double 
consciousness, in which the secular reforms of Atat-
urk and the state religion of Islam were applied. Sunni 
Islam is the religion of 99.8% of Turkey’s popula-
tion. Therefore, the Justice and Development Party, 
founded by Recep Tayyip Erdogan in 2001, began to 
introduce soft Islamization, which was more based on 
the embodiment of symbolism, which was a normal 
phenomenon for a Muslim country.

In the first decade of the current XXI century, dur-
ing the presidency of Recep Tayyip Erdogan (2003-
2014), the domestic policy of the Turkish state can 
be described as a course of departure from the sec-
ular model to Islamization; in foreign policy there 
was a departure from the ideology under the motto: 
“Zero problems with neighbors.” This concept was 
developed and published in the monograph “Strate-
gic depth. Turkey’s International Situation” by former 
Foreign Minister and former Turkish Prime Minister 
Ahmet Davutoglu [6, c. 71]. Davutoglu saw strategic 
planning for Turkey’s future development in expand-
ing spheres of influence in regional policy, which pro-
posed transforming Turkey not only into a regional 
state but also into a global superpower, dividing Tur-
key’s spheres of influence into three groups (basins). 
The first group of influence is the Middle East, the Bal-
kans and the Caucasus; the second group of influence 
includes the Black Sea region, the Caspian region, 
the Eastern Mediterranean and the Persian Gulf. 
The third group includes Central and East Asia, South 
Asia, Europe and North Africa [7].

In the second decade, during the presidency 
of Recep Tayyip Erdogan, Turkey began to actively 
return to some Islamic traditions of the Ottoman 
Empire. Young Turks began to wear the hijab, reduced 
or stopped the sale of alcohol in the cities, limited 
the sale of tobacco products, increased the con-
struction of mosques and the opening of madrassas 
(religious schools). German Islamic scholar Cathe-
rine Ait of Halle University in Germany said further 
reforms could lead to the proclamation of Sunni Islam 
as the state religion of Turkey and the introduction 
of Sharia law [8]. 
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2016, 2017 and 2020 were important stages in 
the transformation of modern Turkey.

On July 16, 2016, the military launched a light-
ning-coordinated operation in the country’s major 
cities to overthrow the regime of Recep Tayyip Erdo-
gan. An attempt at a military coup to oust Recep 
Tayyip Erdogan from the leadership was prepared by 
the Turkish opposition Hizmet party and its leader 
and Erdogan’s longtime enemy, Fethullah Gulen. Sol-
diers and officers of the Turkish army with the help 
of military equipment tried to capture Ankara, Istan-
bul and other major cities. Thanks to social networks, 
the civilian population of Turkey took to the streets to 
block the actions of the military. Part of the Turkish 
army and police remained loyal to President Erdogan. 
The remnants of the rebellious military surrendered on 
the Bosphorus Bridge in Istanbul. A total of 241 peo-
ple were killed and 2,194 were injured. Erdogan’s 
government was able to quell the uprising.

In the second half of 2016, Erdogan carried out 
a complete sweep of all supporters of the Hizmet move-
ment. Schools and universities owned by the move-
ment were closed. Turkish soldiers, officers, generals 
and government officials who were secret members 
of Hizmet’s extensive network were also arrested.

In this way, Erdogan was able to get rid of his 
political opponents and pave the way for the usurpa-
tion of power [9; 10 p. 39–50].

After destroying the opposition, Erdogan began 
to take organizational and political measures to 
strengthen his power. On April 16, 2017, a referendum 
was held in Turkey on the issue of amending the coun-
try’s constitution to change the form of government. 
Thus, Turkey moved from a parliamentary-presiden-
tial form of government to a presidential-parliamen-

tary one. Constitutional reforms have significantly 
strengthened the president’s power and given him 
the freedom to build a new Islamic state [11].

It is important to note that Recep Tayyip Erdogan 
and his Justice and Development Party have not and do 
not hide their sympathy for the Muslim Brotherhood 
and Hamas by openly providing them with weapons, 
medicine and money. In addition, Recep Tayyip Erdo-
gan’s policy of open Islamization of Turkey has set 
a course for its establishment as a leader of Muslims 
in the Middle East, Asia Minor and Central Asia [12].

In 2020, Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
took several more significant political steps, confirm-
ing his intentions to move towards state Islamic radi-
calism. Despite protests from many religious leaders, 
including the Pope, the Patriarch of Constantinople, 
Moscow and All Russia, as well as other Christian 
religious organizations and UNESCO, the first Friday 
prayer was held on June 24, 2020 at the Al-Sophia 
Mosque in Istanbul. The prayer began with Presi-
dent Recep Tayyip Erdogan reciting a passage from 
the Qur’an and the Imam calling for prayer from 
the minarets. Christian frescoes were hung during 
prayers. This political move was an open statement 
about Turkey’s rejection of the principles of a secular 
state and its return to the centuries-old Islamic tradi-
tions of the Ottoman Empire [13].

Today, Turkey is actively implementing the con-
cept of restoring its empire. In particular, at this time, 
Turkish troops are in Syria, Iraqi Kurdistan, Cyprus, 
Libya, provided assistance to Azerbaijani troops dur-
ing the second war in Nagorno-Karabakh in autumn 
2020. Turkey also uses the Syrian refugee factor in 
Europe as a soft force for its influence and pressure on 
the European Union [14; 15].
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У статті автор аналізує особливості розвитку екологістських рухів в Україні та проблеми їх інституціоналізації 
на сучасному етапі. Розглядаючи європейський досвід, можна побачити, що політичні рухи екологістського спряму-
вання у різні часи переживали як піднесення, так і гострі ідеологічні й організаційні кризи, але згодом вони виробили 
власну ідеологічну доктрину, яку окреслили «третім» шляхом і зайняли власну ідеологічну нішу. Сьогодні еколо-
гістські політичні партії мають парламентське представництво у багатьох країнах Європи та мають свою фракцію 
у Європарламенті.

Що стосується України, то тут також можна було спостерігати хвилеподібний процес виникнення й інститу-
ціоналізації екологістських зелених рухів, але його супроводжувала низка проблем, серед яких можна виділити: 
політичну неоднорідність екологістських рухів і їх залежність від різних центрів впливу; домінування у політичній 
свідомості економічних проблем над екологічними; відсутність підтримки з боку державних структур; локаліза-
ція більшості екологістських рухів у межах конкретного регіону; екологічний світогляд тільки знаходиться на етапі 
трансформації у політичну ідеологію.

Однак екологістські рухи сучасної України здійснюють активну діяльність, яка має такі форми: участь у розробці 
екологічних складових передвиборчих програм, для партій, котрі мають парламентське представництво; участь 
у природоохоронних проектах, які реалізують міжнародні екологістські організації; боротьба з будівництвом еколо-
гічно небезпечних об’єктів і контроль за господарською діяльністю вже наявних; підготовка аналітичних матеріалів 
які стосуються проблематики захисту довкілля; проведення роз’яснювальних заходів серед населення, що дозво-
ляє значно підвищити рівень екологічної культури (сортування побутових відходів, бережне поводження із природ-
ними ресурсами, відмова від користування певними товарами).

Тому можна вважати, що екологічний світогляд в Україні поки що знаходиться на стадії вироблення чіткої ідео-
логічної доктрини та пошуку свого місця в ідеологічному спектрі сучасної України. Враховуючи поступовий процес 
інтеграції України у європейський політико-культурний простір, можна зробити висновок, що цінності екологізму 
знайдуть своє місце у системі цінностей українського суспільства.

Ключові слова: екологізм, «зелений» політичний рух, політичні партії, політична участь, інституціоналізація.

In the article the author analyzes the peculiarities of the development of environmental movements in Ukraine 
and the problems of their institutionalization at the present stage. Examining the European experience, one could 
see that environmental political movements at different times experienced both ups and downs and sharp ideological 
and organizational crises. But later they developed their own ideological doctrine, which they outlined in the “third” way 
and occupied their own ideological niche. Today, environmental political parties have parliamentary representation in many 
European countries and have their own faction in the European Parliament.

As for Ukraine, it was also possible to observe a wave-like process of emergence and institutionalization of ecological 
green movements, but it was accompanied by a number of problems. Among the problems that hindered the emergence 
of a powerful environmental movement in Ukraine are: the political heterogeneity of environmental movements and their 
dependence on different centers of influence; dominance in the political consciousness of economic problems over 
environmental ones; lack of support from government agencies; localization of most environmental movements within 
a particular region; the ecological worldview is only at the stage of transformation into a political ideology.

But despite the existing problems, environmental movements in modern Ukraine are active, which takes the following 
forms: participation in the development of environmental components of election programs for parties that have 
parliamentary representation; participation in environmental projects implemented by international environmental 
organizations; combating the construction of environmentally hazardous facilities and controlling the economic activities 
of existing ones; preparation of analytical materials related to environmental issues; Carrying out explanatory measures 
among the population, which allows to significantly increase the level of ecological culture (sorting of household waste, 
careful management of natural resources, refusal to use certain goods).

Therefore, we can assume that the ecological worldview in Ukraine is still at the stage of developing a clear ideological 
doctrine and finding its place in the ideological spectrum of modern Ukraine. Given the gradual process of Ukraine’s 
integration into the European political and cultural space, it can be concluded that the values of environmentalism will find 
their place in the system of values of Ukrainian society.

Key words: environmentalism, “green” political movement, political parties, political participation, institutionalization
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Постановка проблеми. Політичні рухи еко-
логістського спрямування в їх сучасному вигляді 
виникли у Європі у другій половині ХХ ст. Саме 
у цей період з’явилися численні дослідження, при-
свячені екологічній проблематиці, як на глобаль-
ному (Римський клуб), так і на національних рів-
нях. Почали з’являтися численні екологічні рухи, 
які згодом перетворилися на політичні партії. 

Український дослідник О. Андрос трактує еко-
логізм як особливий тип світогляду, що ґрунтується 
на декілька постулатах, а саме: взаємозв’язку, а не 
протистоянні між людиною та природою; актив-
ної позиції у відстоюванні своїх екологічних прав, 
які є частиною визначальних природних прав 
людини; наукової обґрунтованості й аргументації 
як основоположного моменту у виробленні сис-
теми взаємовідносин людини та природи [2, с. 47].

У процесі становлення європейські екологіст-
ські рухи пройшли декілька етапів, які у кожній 
країні мали свої національні особливості.

Перший етап охоплював країни Західної 
Європи та припадав на 70-ті – поч. 80-х рр. Для 
нього є характерним страх перед демографічною 
кризою та розростання широкого протестного 
руху проти атомної енергетики. На початку 80-х рр.  
екологістські рухи знизили свою активність, що 
було зумовлено рішенням урядів окремих країн, 
щодо призупинення розвитку атомної енергетики. 
Отже, сталося певне нівелювання проблеми, яка 
була центральним гаслом цих рухів.

На другому етапі почали утворюватися коалі-
ції між екологістськими рухами й об’єднаннями 
«лівого» спрямування, котрі дотримувалися 
антивоєнних та антиглобалістських позицій, але 
окремі групи «зелених» залишалися поза полі-
тикою і не використовували у своїй діяльності 
«ліві» гасла. Згодом почала поширюватися тен-
денція до розчарування у класичних ідеологіях, 
і це прискорило процес формування незалежних 
екологічних партій [9].

Сьогодні партії «зеленого» спрямування діють 
у багатьох країнах, таких як Велика Британія, 
ФРН, Австрія, Італія, Японія та ін. Вони беруть 
участь не тільки у виборчих кампаніях локального 
та національного рівнів, але і мають своє пред-
ставництво у Європарламенті.

На відміну від традиційних європейських пар-
тій, «зелені» ставлять собі за мету перетворення 
економічних і соціальних структур із метою досяг-
нення гармонії між природою та суспільством.

Якщо досліджувати європейський континент, 
то найбільш впливовою екологістською партією 
є партія «зелених» у ФРН. Як і більшість політич-
них партій, вона утворилася шляхом злиття різних 
громадських рухів. Потім було утворено Феде-
ральну спілку громадянських ініціатив із метою 
захисту навколишнього середовища, а на початку 
80-х з’явилася загальнонаціональна Партія «зеле-

них», основу якої становили активісти «Руху 
проти атомної енергетики». Нині німецька Пар-
тія «зелених» є одним із найактивніших учасни-
ків політичного життя, має своє представництво 
у Бундестазі та бере активну участь у формуванні 
правлячих коаліцій.

Також у цьому контексті варто згадати про 
«зелені» партійні структури наднаціонального 
рівня. У 2004 р. було створено Європейську пар-
тію «зелених», котра об’єднує представників 
національних партій країн-членів ЄС. Програмні 
положення європейських зелених базуються на 
проблемах атомної енергетики, захисті прав спо-
живачів і підвищенні політичної участі жінок. Нині 
ця структура об’єднує 35 партій із 31 країни [6].

Що стосується українського партійно-політич-
ного спектру, то сучасні екологістські рухи беруть 
свій початок із часів «перебудови» у СРСР. Врахо-
вуючи те, що Україна пережила одну з наймасш-
табніших екологічних катастроф ХХ ст., а саме 
аварію на Чорнобильській АЕС, питання ство-
рення екологістських рухів стало особливо акту-
альним. Історично першою такою організацією 
можна вважати «Зелений світ», яка виникла 
у 1987 р. Період кінця 80-х – початку 90-х рр., 
можна вважати періодом розквіту екологістських 
рухів, але дуже скоро у цій ідеологічній ніші почав 
спостерігатися явний занепад. Серед причин, що 
призвели до кризових явищ в екологічному русі, 
виділяють: організаційний розкол у багатьох «еко-
логістських» структурах; відсутність державної 
підтримки; економічну кризу, котра викликала 
у суспільстві апатію до екологічних проблем. 

У другій половині 90-х рр. було можна було 
спостерігати певну активізацію громадських 
об’єднань «зеленого» спрямування, які мали 
широкі міжнародні зв’язки, почали використо-
вувати сучасні засоби комунікації, брати участь 
у міжнародних проектах і переймати європейський 
досвід природоохоронної діяльності. Саме у цей 
період «зелені» рухи домоглися закриття низки 
небезпечних виробництв, військових об’єктів, 
блоків АЕС і відіграли помітну роль у прийнятті 
Верховною Радою України мораторію на спору-
дження нових блоків АЕС [1]. Що стосується пар-
ламентського представництва «зеленого» руху, то 
тут варто згадати, що на парламентських виборах 
1998 р. Партія Зелених України отримала більше 
5% голосів виборців, що дало їй змогу подо-
лати прохідний бар’єр та утворити фракцію, до 
складу якої увійшло 19 депутатів, але починаючи 
з 2000-х рр. активність «зеленого» руху на наці-
ональному рівні пішла на спад, про що свідчать 
подальші виборчі кампанії різних рівнів.

Сьогодні ми можемо спостерігати велику кіль-
кість рухів «зеленого» спрямування, котрі пере-
важно діють на локальних рівнях. Серед форм 
політичної участі даних рухів, можна виділити: 
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участь у діяльності громадських рад, які ство-
рено на базі міністерств, органів державної влади 
та місцевого самоврядування; проведення еколо-
гічного аудиту небезпечних виробництв та підпри-
ємств; створення аналітичних доповідей із питань 
екологічних загроз та раціонального природоко-
ристування; участь у виборах до представниць-
ких органів локального рівня (у деяких місцевих 
радах, «зелені» рухи мають своє представництво); 
співпраця з екологістськими організаціями які 
діють на території ЄС.

Незважаючи на дуже суттєві проблеми еколо-
гічного становища сучасної України (затоплення 
шахт на Донбасі, незаконний видобуток бурштину, 
вирубку карпатських лісів, забруднення голо-
вних водних артерій України, численні проблеми 
у сфері утилізації побутового сміття), дані соціо-
логічних досліджень свідчать, про те що еколо-
гічні проблеми для переважної більшості україн-
ців є вторинними щодо економічних проблем [5], 
але ми можемо спостерігати постійно зростаючий 
рівень екологічної культури й екологічної свідо-
мості в українському суспільстві, неурядові орга-
нізації «зеленого» спрямування проводять ефек-
тивну роз’яснювальну роботу серед населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика інституціоналізації екологістських 
рухів у межах українського партійно-політичного 
спектру відображена у працях багатьох україн-
ських дослідників, серед останніх можна виділити 
О. Андроса, котрий є автором монографії «Еколо-
гістські рухи в сучасному політичному процесі». 
У цій праці досліджуються особливості процесу 
інституціоналізації екологістських рухів у країнах 
Європи та США й окреслено проблеми цього про-
цесу в Україні [2].

Цікавою є праця А. Головко «Екологізм як сві-
тоглядно-ідеологічне підґрунтя осмислення при-
родоохоронної діяльності», у якій розглядається 
процес виникнення та трансформації ідеології 
екологізму протягом ХХ ст. [3].

Також важливою складовою частиною дже-
рельної бази дослідження є стаття М. Алексієвець 
«Екологічний рух в Україні: історична ретро-
спектива, сучасність і перспективи», у якій про-
аналізовано ключові етапи становлення еколо-
гістського руху в Україні, окреслено проблеми 
взаємодії «зелених» НУО з органами державної 
влади та політичними партіями [1].

Також у рамках нашого дослідження активно 
застосовувалися зарубіжні джерела, аналітичні 
документи та статистичні дані, присвячені про-
цесам інституціоналізації «зелених» рухів у кра-
їнах ЄС і США. Досліджуючи зарубіжний досвід 
діяльності екологістських рухів, можна окрес-
лити певні рекомендації для рухів, які здійсню-
ють свою діяльність у межах українського полі-
тичного простору.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. При дослідженні процесів 
інституціоналізації екологістських рухів в Україні 
особливу зацікавленість викликають процеси вза-
ємодії «зелених» рухів і політичних партій, роль 
екологістських рухів у підвищенні екологічної 
культури українського суспільства та проблеми 
їх взаємодії з європейськими рухами та наднаціо-
нальними неурядовими організаціями «зеленого» 
спрямування. Ця проблематика активно досліджу-
ється вітчизняними вченими, але деякі її складові 
частини потребують конкретизації. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Проблематика розвитку й інституціо-
налізації екологістських рухів в українському пар-
тійно-політичному спектрі викликає необхідність 
постановки таких дослідницьких завдань:

 – виявити причини ідеологічної та структурної 
роздробленості екологістського руху в Україні;

 – розглянути процеси взаємодії екологістських 
рухів України з європейськими рухами та міжна-
родними організаціями «зеленого» спрямування;

 – визначити роль і місце екологізму в ідеоло-
гічному спектрі українського суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На відміну від країн Західної Європи, у більшості 
з яких політичні рухи «зеленого» спрямування 
здійснювали активний вплив на вироблення дер-
жавної політики у сфері захисту довкілля, у кра-
їнах Центральної та Східної Європи ці рухи не 
отримали такого поширення. У постсоціалістич-
них і пострадянських країнах домінуючі позиції 
зберігають партії консервативного, ліберального 
та соціал-демократичного спрямування.

Причини такої слабкості екологістських рухів 
у цьому регіоні:

 – асоціація екологістських рухів із політич-
ними рухами «лівого» спрямування, які не корис-
туються високою популярністю у країнах Східної 
Європи;

 – у деяких посткомуністичних і пострадян-
ських країнах ці рухи мали статус природоохорон-
них організацій і не мали політичної суб’єктності;

 – локалізація екологістських рухів на рівні 
окремих регіонів без належного загальнонаціо-
нального представництва.

За останніми даними, в Україні діє більше 
чотирьохсот громадських рухів екологістського 
спрямування, а Мінюстом зареєстровано дев’ять 
політичних партій, котрі дотримуються «зелених» 
ідеологічних засад. До найбільш впливових гро-
мадських об’єднань можна віднести Всеукраїн-
ську екологічну лігу, Українське товариство охо-
рони природи, Українську екологічну асоціацію 
«Зелений світ», Національний екологічний центр 
України та ін. [2, с. 147].

Серед політичних партій у різні часи прояв-
ляли електоральну активність: Партія Зелених 
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України (ПЗУ), Зелена екологічна партія Укра-
їни «Райдуга», Політична партія «Партія еко-
логічного порятунку «ЕКО+25%»», Соціально-
екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна», 
«Всеукраїнська Політична партія – Екологія 
та Соціальний захист», Народна Екологічна пар-
тія, Українська партія «Зелена планета», Полі-
тична партія «Зелені» [7].

Український дослідник М. Кисельов, аналізу-
ючи діяльність екологістських рухів, наголошує на 
тому, що вони є представниками інтересів демокра-
тично налаштованої частини населення і викону-
ють низку важливих функцій, а саме: стають осно-
вними суб’єктами процесу екологізації, що повинен 
охопити усі сфери життя українського суспільства; 
є реальною дійовою силою, що спрямовує зусилля 
на формування екологічної свідомості та культури 
громадян України; здійснюють контроль за діяль-
ністю різноманітних структур влади і створюють 
своєрідну опозицію і спротив намаганням монопо-
лізувати прийняття і реалізацію рішень [4].

Як стверджує О. Стегній, Україна постійно 
перебуває на стадії формування загальнонаціо-
нальної екологістської партії, яка досі не створена. 
У своїх працях він критикує такі структури як 
Партія Зелених України (ПЗУ), які, на його думку, 
є залежними від великого капіталу й у своїй діяль-
ності застрягли у 90-х рр. Це є прямим наслідком 
специфіки соціального становища українського 
суспільства першого етапу незалежності, протя-
гом якого населення не приділяло увагу пробле-
мам довкілля [8, с. 16].

Сьогодні український екологістський рух має 
такі особливості:

 – локалізацію екологістських рухів у межах 
окремих регіонів, де наявні суттєві проблеми еко-
логічного характеру;

 – появу нового покоління «зелених» активіс-
тів, котрі використовують сучасні засоби комуні-
кації у своїй безпосередній діяльності;

 – підвищення рівня взаємодії між україн-
ськими екологістськими рухами та європейськими 
«зеленими» організаціями, що значно сприяє 
отриманню грантів на реалізацію природоохорон-
них проектів. 

Спостерігаючи за діяльністю екологістських 
рухів сучасної України, можна виділити причини, 
які заважають їм перетворитися на загальнонаціо-
нальні політичні партії. По-перше, сучасні зелені 
рухи обрали для себе роль активного критика 
органів державної влади та традиційних полі-
тичних партій. По-друге, вони стали джерелом 
кадрів для наявних політичних партій, і в межах 
цих структур відповідають за екологічний напрям 
їх діяльності. По-третє, локалізація «зелених» 
рухів на рівні окремих регіонів сприяла форму-
ванню громадянського суспільства на локальному 
рівні, що є ефективним інструментом здійснення 

громадянського контролю. Ну і четвертим важ-
ливим фактором є те, що українські екологістські 
рухи здебільшого націлені на отримання грантів 
з метою реалізації конкретних природоохоронних 
проектів, які мають локалізований характер. 

Також варто зазначити, що сучасний ідеоло-
гічний вакуум, який є характерним не тільки для 
України, але і для багатьох країн ЄС, поки що не 
дозволяє вести мову про перетворення екологіст-
ського світогляду у цілісну ідеологічну доктрину, 
яка знайшла своє місце у ідеологічному спектрі 
країн Західної Європи.

Якщо на прикладі країн Західної Європи, 
ми можемо бачити, що екологізм спочатку роз-
вивався як світоглядна ідеологія з подальшим 
перетворенням на політичну ідеологію, яка сьо-
годні ставить за мету комплексне вирішення як 
соціальних, так і екологічних проблем, поступово 
стаючи втіленням концепції «третього шляху», 
котрі знаходиться поза межами традиційного роз-
поділу на «правий» і «лівий» ідеологічний спектр, 
то в Україні ми можемо спостерігати регулярні 
закиди у бік екологістських рухів про те, що вони 
є виразниками інтересів окремих фінансово-про-
мислових груп.

Виходячи із цього, можна стверджувати, що 
партії та рухи екологістського спрямування, незва-
жаючи на певну структурну й ідеологічну роздро-
бленість, виконують у рамках української полі-
тичної системи низку важливих функцій, а саме: 
здійснюють мобілізацію населення навколо вирі-
шення актуальних проблем екологічного харак-
теру; виступають у ролі буфера між «традицій-
ними» ідеологіями з метою пошуку компромісу 
у тих питаннях, які більшістю населення вважа-
ються позаполітичними; здійснюють соціалізацію 
молоді навколо сучасних проблем екології, шля-
хом залучення до різного роду природоохоронних 
заходів і дискусій всередині організацій.

Враховуючи те, що Україна поступово інтегру-
ється у європейський політико-економічний про-
стір, постає потреба у появі принципово нових 
партійних структур, що мали би чітко сформульо-
вану ідеологію, яка спирається на ідеї екологізму 
та є орієнтованою на широкі маси населення.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Враховуючи вищезазначене 
можна стверджувати, що в рамках українського 
партійно-політичного спектру існує досить велика 
кількість суспільно-політичних рухів і партійних 
структур, котрі дотримуються ідеологічних заса-
дах екологізму, але проблеми взаємодії суспільства 
та навколишнього середовища, природоохоронна 
діяльність та інші цінності «зеленої» ідеології не 
стали актуальними для значної частини україн-
ського суспільства. Це зумовлено низкою причин, 
серед яких можна окреслити: проблеми економіч-
ного характеру, які відтісняють на другий план 
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проблеми навколишнього середовища; високий 
ступінь недовіри до партійних структур і їх залеж-
ність від різних груп інтересів; «вузька спеціаліза-
ція» екологістських рухів, яка охоплює незначну 
кількість виборців. 

Але можна сподіватися, що поступова інте-
грація України до європейського політико-куль-
турного простору призведе до підвищення рівня 
екологічної культури населення, актуалізації про-
блеми захисту довкілля та появи партійних струк-

тур екологістського спрямування, які будуть мати 
масовий характер та чіткі ідейні засади. 

Перспективами дослідження цієї проблематики 
вважаємо: взаємодію українських екологістських 
рухів із наднаціональними неурядовими орга-
нізаціями «зеленого» спрямування; особливості 
взаємодії органів влади й екологістських рухів на 
локальному рівні; діяльність екологістських рухів 
у сфері підвищення екологічної культури насе-
лення України та ін.
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У статті теоретично обґрунтовано значення аналізу публічної політики для реалізації політики і процесу при-
йняття державних рішень. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено тенденції 
необхідності аналізу публічної політики для прийняття ефективних державних рішень. Аналіз базується на підході, 
який стверджує, що рішення – це результат ряду логічних кроків. Роль аналізу полягає в підкріпленні раціонального 
вибору цілей і засобів, у рамках обмежень, що в реальному світі прийняття рішень часто обмежується інтересами 
і містить конфлікти цінностей і переконань. Розвиток аналізу публічної політики слід помістити в контекст зміни 
інформаційного оточення, в якому працювали виробники рішень.

Аналіз публічної політики намагається утвердитися як науковий і технічний підхід, призначений для того, щоб 
надати виробникам рішень об’єктивні схеми й моделі альтернатив. З цього уявлення про аналіз політики, включе-
ний до побудови резонних, прийнятних і переконливих аргументів, можна зробити висновок, що аналіз у процесі 
прийняття рішень значною мірою пов’язаний із цінностями, а не вільний від них. Експерти беруть участь у політич-
ному процесі, в якому встановлюються норми, легітимізуються рішення і викладаються докази. Аналіз у процесі 
політики є, отже, формою переконання, методом, формою риторики. Аналіз публічної політики рідко проявляє зна-
чний незалежний вплив на формування публічної політики, хоча за певних обставин він може змінити переконання 
виробників політики. Найзагальнішим впливом аналізу є його дивна тенденція до тамування політичних ініціатив, 
що тим самим підкріплює статус-кво політики. 

Роль аналізу політики, яку він відіграє у процесі прийняття рішень, залежатиме від того, якою ми бачимо реаль-
ність прийняття рішень як процесу. Аналіз політики як мистецтво і вміння спрямований на виявлення цінностей, які 
сповнюють і аналіз процесу прийняття рішень, і форми знання, що використовується в цьому процесі.

Ключові слова: публічна політика, державні рішення, публічне управління, аналіз політики, вироблення 
рішення.

The article theoretically substantiates the importance of the analysis of a public policy for its implementation 
and the decision-making process in government matters. In accordance with the analysis, its generalization 
and systematization of scientific sources, the tendencies concerning the necessity of the analysis of a public policy for 
making effective state decisions are highlighted. The analysis is based on the approach which states that a decision is 
the result of a series of logical steps. The role of this analysis consists in reinforcing the rational choice of goals and means 
within the constraints that in the real world, decision-making is often limited by interests and involves conflicts of both 
values   and beliefs. The development of public policy analysis must be placed in the context of the information changing 
environment, in which decision-makers have worked.

Public policy analysis endeavours to establish itself as a scientific and technical approach aimed to provide decision-
makers with objective schemes and models of alternatives. From this image of policy analysis, included in the construction 
and raising of reasonable, acceptable and convincing arguments, it can be concluded that the analysis in the decision-
making process is mainly related to values, not the other way around. Experts participate in a political process in which 
norms are set, decisions are legitimized, and evidence is presented. Consequently, the analysis in politics is a form 
of persuasion, a method and a form of rhetoric. Public policy analysis rarely has a significant and independent impact 
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its shaping, although under certain circumstances it may change the policymakers' beliefs. The most general influence 
of the analysis is its odd tendency to tame political initiatives, thus reinforcing the status quo of politics.

The role of policy analysis in the decision-making process will depend on how we see the reality of it. The analysis 
of politics as an art and skill is aimed at identifying the values that fulfill both the analysis of the decision-making process 
and the forms of knowledge used in this process.

Key words: public policy, state decisions, public administration, policy analysis, decision making.

Постановка проблеми. Дотепер ми головно 
розглядали аналіз процесу прийняття рішень 
і моделі, що дають підходи для пояснення й розу-
міння процесу прийняття рішень. Однак визна-
чальною характеристикою сучасного прийняття 
рішень є ступінь залучення в нього інформації 
і знання. Усі моделі базуються різним чином на 
зв’язку між знаннями і владою та на природі раці-
ональності. Розвиток інформації та методів ана-
лізу спричинив зростання обсягів досліджень, що 
використовуються виробниками рішень; загальна 
назва цьому – «аналіз публічної політики». Сюди 
може належати аналіз, зроблений до прийняття 
рішення, або аналіз, зроблений після прийняття 
рішення, для оцінки політики. На практиці роз-
різнення аналізу для вироблення політики і оці-
нювання публічної політики є не дуже чітким. 
Оцінювальні дослідження політики переходять 
в аналіз проблеми і питання політики, й навпаки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – теоретично обґрунтувати 
значення аналізу публічної політики для реалізації 
політики і процесу прийняття державних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Витоки аналізу політики, мабуть, такі самі гли-
бокі, як і сама держава. На одному рівні він вклю-
чає розгляд наявних варіантів і стратегій, засобів 
і результатів, необхідних для досягнення мети.

Важливість ґрунтування політики на знанні до 
певної міри визнавалося будь-якою цивілізацією. 
Конфуцій витратив усе своє життя, готуючи себе 
і своїх учнів до відповіді на запит, який так і не 
дійшов до нього. Стародавня індійська цивілізація 
піднесла вчителів і радників принца, які більше 
займалися виробленням і зважуванням стратегіч-
них альтернатив, ніж релігією і чаклунством.

Поступово, зі зростанням держави і все біль-
шою доступністю інформації, особливо у ХХІ сто-
літті, природа аналізу варіантів і стратегій змі-
нилася. Найбільше змінилася не якість суджень, 
а раціональна якість інформації, що використову-
валася для вироблення рішень. Із цього виникло 
слово «статистика»: цифра, що використовувалася 
державою. І що більше держава набувала влади 
і контролю, то більшою ставала потреба в цих 
цифрах і раціональній основі рішень. Макс Вебер 
стверджував, що розвиток демократії в індустрі-
альному суспільстві неминучий, оскільки вона 
є найраціональнішою формою правління, орга-
нізованим та інституціоналізованим знанням. 
«Політичний хазяїн» опиняється в становищі 
«дилетанта», що стоїть перед «експертом», маючи 

в перспективі підготовленого посадовця, який діє 
в умовах менеджменту управління. Це справедливо 
для будь-якого «хазяїна», якому служить бюрокра-
тія, – для «народу» <…> чи парламенту» [4, с. 232].

У ХІХ столітті Великобританія, США та інші 
промислові демократії прагнули здобути дедалі 
більше й більше знання про соціальні, економічні 
та інші умови як основу, на якій можна було би 
формулювати політику. Вплив депресії між двома 
війнами та обидві світові війни призвели до зна-
чного посилення потреб урядів у інформації, і, 
зокрема, Друга світова війна стала періодом зрос-
тання кількості науковців і економістів, щоб під-
силити управлінські й контрольні можливості дер-
жавних інституцій. У повоєнну епоху відбулося 
безпрецедентне зростання і потреби, і пропозиції 
суспільного знання. Цей розвиток інформаційної 
економіки було стимульовано в урядах зростан-
ням внутрішніх досліджень, а також використан-
ням зовнішньої інформації, отриманої від офіцій-
них комітетів і комісій.

Розвиток аналізу публічної політики слід 
помістити в той контекст зміни інформаційного 
оточення, в якому працювали виробники рішень. 
У системах управління в умовах ліберальної демо-
кратії неможливо виділити якусь одну структуру 
дорадництва й аналізу, це не модель, що ретельно 
наслідувалася. Однак аналіз усе ж здійснюється, 
навіть якщо структура, організація і становище 
аналітичних інституцій змінюються в різних час-
тинах уряду і на різних його рівнях. Брак такого 
«чітко визначеного» аналізу заслуговує на догану, 
бо не повернувся обличчям до потреб в інформації 
й аналізі для управління державою. 

Аналіз публічної політики намагається утвер-
дитися як науковий і технічний підхід, призна-
чений для того, щоб надати виробникам рішень 
об’єктивні схеми й моделі альтернатив. Таким 
чином, у цьому аспекті моделі й методи для 
виробників рішень стають засобами для уточ-
нення аргументів і ефективного оприлюднення 
цінностей і переконань, з яких вони виводяться. 
З цього уявлення про аналіз політики, включений 
до побудови резонних, прийнятних і переконли-
вих аргументів, можна зробити висновок, що ана-
ліз у процесі прийняття рішень значною мірою 
пов’язаний із цінностями, а не вільний від них. 
Експерти беруть участь у політичному процесі, 
в якому встановлюються норми, легітимізуються 
рішення і викладаються докази. Аналіз у процесі 
політики є, отже, формою переконання, методом, 
формою риторики.
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Виробники рішень застосовують аналіз для 
орієнтування на проблему, а не на рішення. 
«Дослідження дають інтелектуальну основу кон-
цепцій, орієнтацій і емпіричних узагальнень, що 
підкріплюють політику. Вони використовуються 
для орієнтації виробників рішень на проблеми, 
обдумування й описання проблемних елемен-
тів у ситуації, висування нових ідей. Виробники 
рішень використовують дослідження для форму-
лювання проблем і встановлення порядку денного 
для майбутніх заходів політики. Значною мірою 
це є непрямим, але результатом довготривалої 
інфільтрації понять, теорій і відкриттів суспіль-
них наук із загальною інтелектуальною культурою 
суспільства» [5. с. 128].

З точки зору виробників рішень науковець-
дослідник може надавати інформацію і підсилю-
вати легітимацію рішень. Уряд може заявляти, 
що його політика базується на «незалежних» 
свідченнях або що вона отримала схвалення екс-
перта. Отже, науковий внесок може слугувати 
політичним цілям і бути предметом маніпуляцій, 
щоб надати аргументам експерта відповідності 
з рішеннями, ухваленими урядом. Уряд може вирі-
шити скористатися мовою експерта-науковця для 
формування зовсім іншого типу політики. Отже, 
для виробників рішень виробник моделі – потуж-
ний ресурс, а не просто джерело ідей чи інфор-
мації. Учений є також фільтрувальним пристроєм. 
Експерт може відфільтрувати аргументи чи вибу-
дувати їх так, щоб формувати порядок денний 
політики відповідно до інтересів виробника полі-
тики. Як було у випадку з Маргарет Тетчер і її 
радником Аланом Волтерсом, експерт може бути 
використаний як зброя для доведення. Звичайно, 
саме в природі таких аргументів проявляється 
конфронтація одного експерта з іншим: посадіть 
кількох в одній кімнаті й отримаєте дюжину різ-
них теорій. Отже, на практиці, як свідчить істо-
рія, науковий досвід вироблення політики став 
розчаруванням і роздратуванням. Уряд понад усе 
ненавидить бути добре поінформованим, оскільки 
це робить процес досягнення рішення набагато 
складнішим і важчим.

Це не означає, що «виробники моделей» не 
можуть відігравати ролі у формуванні політики, 
але це відбувається не через пряме залучення до 
комітетів, комісій і формальних каналів, а радше 
таким шляхом, як узагалі поширюються ідеї. У цій 
ситуації вчений може мати значно більший вплив, 
відчувати значно менші організаційні обмеження 
і служити демократії. У тривалій перспективі 
суспільствознавці можуть зробити значно біль-
ший внесок у вироблення політики. Однак мірою 
цього повинен бути не ступінь прямого зв’язку 
між конкретними дослідженнями і політикою, 
а якою мірою дослідження науковців упливають 
на публічну політику і прийняті рішення.

Досягнення в інтелектуальних технологіях від-
крили перспективу для заміни правил вирішення 
проблем або алгоритмів інтуїтивними суджен-
нями і здогадками. З часу першої появи цих аргу-
ментів напади на аналіз публічної політики як на 
чинник, що спотворює демократію, стали шир-
шими, оскільки протягом усіх останніх десятиліть 
діяльність експертів і аналітиків політики різного 
роду розглядалася як процес, який змінив природу 
прийняття рішень. 

Аналіз публічної політики рідко проявляє зна-
чний незалежний вплив на формування публічної 
політики, хоча за певних обставин він може змі-
нити переконання виробників політики. Найза-
гальнішим впливом аналізу є його дивна тенден-
ція до тамування політичних ініціатив, що тим 
самим підкріплює статус-кво політики [1]. 

Іншими словами, роль аналізу в процесі публіч-
ної політики служить для стримування чи обме-
ження здатності прийняття рішень для здійснення 
радикальних змін, хоча водночас він послаблює 
вплив, який політична участь може справляти на 
рішення, ухвалені урядом. Там, де процес при-
йняття рішень закритий, секретний аналіз полі-
тики ймовірніше матиме формуючий вплив. Ці 
аргументи підтверджують критику сучасного 
суспільства з боку таких радикальних теоретиків, 
як Габермас і Маркузе, а також теоретиків уста-
новлення порядку денного, таких як Шаттшнай-
дер, Бакрак і Барац. Процес знання – рішення 
має підсилювати одномірність дебатів публічної 
політики, скорочувати дискусії в публічній сфері, 
служачи легітимній владі; водночас використання 
знання урядом призводить до того, що багато 
питань залишаються поза процесом прийняття 
рішень. Аналіз публічної політики в певних кон-
текстах виявляється радше формою демократич-
ного «викривлення», ніж «просвітництвом».

З цих та інших причин відбувається критика 
аналізу політики без розгляду широкого контек-
сту, адже будь-яке соціальне дослідження виявля-
ється хибним і упередженим стосовно малозабез-
печених і тих, хто має обмежену інформацію, на 
користь можновладців, забезпечених інформацією 
повністю. Пам’ятаючи про це, розглянемо деякі 
аналітичні підходи, які використовуються в при-
йнятті рішень.

Прийняття рішень у сучасній політичній сис-
темі можна відрізнити від інших періодів історії за 
такою важливою ознакою, як розроблення моделей 
і методів аналізу, спрямованих на створення раціо-
нальнішої основи для рішень. Раціональний аналіз 
базується на підході, який стверджує, що рішення – 
це результат ряду логічних кроків. Роль аналізу 
полягає в підкріпленні раціонального вибору цілей 
і засобів у рамках обмежень, що в реальному світі 
прийняття рішень часто обмежується інтересами 
і містить конфлікти цінностей і переконань [3].
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Порівняння можливостей раціонального ана-
лізу політики з типами рішень політики пока-
зує: якщо розглянути використання аналітичних 
методів, то виявиться, що чим більш стратегічні 
рішення ми маємо ухвалити стосовно розподілу 
ресурсів між охороною здоров’я, освітою, оборо-
ною, тим менш точним, науковим буде наш аналіз.

Ідея раціонального аналізу ґрунтується на 
здатності збирати, обробляти і використовувати 
інформацію. Джерела даних у сучасному держав-
ному управлінні містять різноманітну формальну 
й неформальну інформацію. Формальна інфор-
мація складається з даних про економіку й сус-
пільство. Вона накопичується у формі офіційної 
статистики. Ці формальні дані становлять основу 
для офіційного формування проблеми [2]. Однак 
використовуються і неформальні джерела інфор-
мації. Неформальні канали і форми інформації 
можуть у дійсності виявитися більш визначаль-
ними, ніж офіційні дані, для формування процесу 
прийняття рішень. Особисті контакти і досвід, 
чутки і плітки, газети, розмови за обідом і поради 
разом становлять частину неформальної інфор-
мації, яка може структурувати цілі й засоби ана-

лізу. Раціональна методика призначена для орга-
нізації інформації таким чином, щоб допомогти 
у прийнятті рішень. Однак важливо зазначити, 
що не існує такого, як об’єктивні факти. Дані не 
нейтральні, а є результатом використання цін-
ностей, переконань і припущень. У дослідженні 
будь-якого епізоду прийняття рішення досить 
пам’ятати, що перш за все слід поставити запи-
тання, спрямовані на те, як, чому, коли і для кого 
зібрані ці дані. Раціональні методи добрі лише 
тією мірою, поки добрі зібрані дані.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Отже, аналіз прийняття 
рішень вимагає розуміння, в який спосіб взаємоді-
ють між собою факти й цінності та в який спосіб 
переконання, ідеї, інтереси взаємодіють з інфор-
мацією, фактами, реальністю, і навпаки. Роль ана-
лізу політики, яку він відіграє у процесі прийняття 
рішень, залежатиме від того, якою ми бачимо 
реальність прийняття рішень як процесу. Аналіз 
політики як мистецтво і вміння спрямований на 
виявлення цінностей, які сповнюють і аналіз про-
цесу прийняття рішень, і форми знання, що вико-
ристовується в цьому процесі. 
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У статті розглянуто питання формування державної політики деокупації Криму. Українська влада намагається 
знайти механізми, що змусять Російську Федерацію звільнити Кримський півострів та повернути у склад України. 
Зазначено, що впродовж семи років тимчасової окупації Криму Україною напрацьовано значну законодавчу 
базу – на законодавчому рівні встановлено дату початку тимчасової окупації; закріплено правовий режим на тим-
часово окупованих територіях, впроваджено санкції проти держави-агресора. Верховна Рада України ухвалила 
низку рішень щодо забезпечення прав кримськотатарського народу. Прийнято Закон України «Про корінні народи 
України». Після так званої анексії півострова у структурах виконавчої влади України було створено низку інституцій, 
до компетенції яких належить врегулювання проблем, що виникли навколо ситуації з анексованим Кримом. 

Констатовано, що важливим кроком політики деокупації Криму є прийняття «Стратегії деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» та «Плану заходів щодо реа-
лізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму». Проаналізовано зміст цих доку-
ментів та зроблено висновок, що зазначені нормативно-правові акти визначають та формують державну політику 
деокупації та реінтеграції Криму та охоплюють більшість напрямів державної політики з цього питання. Попри низку 
недоліків, згадані документи позитивно оцінені експертами та громадкістю. 

Визначено, що одним з важливих напрямів політики деокупації є залучення міжнародної спільноти до врегулю-
вання питання деокупації Криму. Цьому сприяє створення «Кримської платформи» – міжнародного майданчика 
з обговорення проблемних питань деокупації Криму, консолідації зусиль, прагнення та ресурсів міжнародної спіль-
ноти в напряму деокупації та інтеграції анексованої території, об’єднання зусиль у цьому напрямі на міжурядовому, 
міжпарламентському й експертному рівнях. 

Зроблено висновок, що держана політика деокупації Криму потребує чіткого законодавчого забезпечення, ско-
ординованих дій усіх зацікавлених інституцій та органів влади в рамках єдиної стратегії та підтримки міжнародної 
спільноти. 

Ключові слова: політика деокупації Криму, реінтеграція, тимчасова окупація території, анексія, стратегія део-
купації, корінні народи, внутрішньо переміщені особи.

The article considers the formation of state policy of deoccupation of Crimea. The Ukrainian authorities try to find 
mechanisms that will force the Russian Federation to liberate the Crimean peninsula and return it to Ukraine. It is noted 
that during the seven years of temporary occupation of Crimea, Ukraine has developed a significant legal framework 
- at the legislative level set the date of the beginning of the temporary occupation; the legal regime in the temporarily 
occupied territories was established, sanctions against the aggressor state were introduced. Verkhovna Rada of Ukraine 
has adopted a number of decisions to ensure the rights of the Crimean Tatar people. The Law of Ukraine on Indigenous 
Peoples of Ukraine was adopted. After the so-called annexation of the peninsula, a number of institutions were created in 
the executive branch of Ukraine, which are responsible for resolving the problems that have arisen around the situation 
with the annexed Crimea. 

It was stated that an important step in the policy of deoccupation of Crimea is the adoption of the “Strategy 
of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city 
of Sevastopol” and the “Action Plan for the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory 
of Crimea”. The content of these documents is analyzed and it is concluded that these regulations define and shape 
the state policy of deoccupation and reintegration of Crimea and cover most areas of state policy on this issue. Despite 
a number of shortcomings, these documents were positively assessed by experts and the public. It is determined that 
one of the important directions of deoccupation policy is the involvement of the international community in the settlement 
of the issue of deoccupation of Crimea. This is facilitated by the creation of the Crimean Platform, an international platform 
for discussing the deoccupation of Crimea, consolidating the efforts, aspirations and resources of the international 
community to deoccupy and integrate the annexed territory, and joining forces at the intergovernmental, interparliamentary 
and expert levels. 

It is concluded that the state policy of deoccupation of Crimea needs clear legislative support, coordinated actions of all 
interested institutions and authorities within the framework of a single strategy and support of the international community. 

Key words: policy of deoccupation of Crimea, reintegration, temporary occupation of territory, annexation, strategy 
of deoccupation, indigenous peoples, internally displaced persons.
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Постановка проблеми. Збройна агресія Росії 
проти України, розпочата у 2014 році, призвела 
до тимчасової окупації Російською Федерацією 
невіддільної частини території України – Авто-
номної Республіки Крим (далі – АРК). Агресором 
виступила держава, яка була гарантом територі-
альної цілісності України відповідно до «Мемо-
рандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднан-
ням України до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї» від 05.12.1994. Інші країни-гаранти 
не вжили дієвих заходів для захисту територіаль-
ної цілісності України. У відповідь парламент 
України заявив, що «Український народ ніколи не 
визнає анексію невід’ємної частини своєї терито-
рії», не припинить боротьбу за звільнення Криму, 
якою б важкою і тривалою вона не була [4]. Через 
тимчасову окупацію Кримського півострова 
Росією Україна має обмежені можливості впливу 
на ситуацію в Криму. Впродовж так званої анексії 
АРК українська влада намагається знайти меха-
нізми, що змусять РФ звільнити Кримський пів-
острів та повернути у склад України, відновивши 
територіальну цілісність держави.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічну основу дослі-
дження становлять праці вітчизняних учених, 
які висвітлюють питання державної політики 
деокупації, її нормативно-правового забезпе-
чення, питання реінтеграції незаконно анексо-
ваної території Кримського півострова тощо. 
Це дослідження Н. Беліцер, Ю. Тищенко, В. Тро-
щинського, В. Горбуліна, О. Власюка, В. Вла-
сюка, Є. Лібанової, О. Литвиненка, Т. Бере-
зовця, Ю. Мателешка та інших. У публікаціях 
згаданих авторів сформовано методологічну 
основу дослідження проблем, пов’язаних з полі-
тикою деокупації та незаконної анексії Криму. 

Під час підготовки публікації використано ана-
літичні матеріали Українського незалежного цен-
тру політичних досліджень (УНЦПД).

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Попри значну кіль-
кість наукових статей, які аналізують проблеми, 
пов’язані з окупацією та анексією АРК, зали-
шаються недостатньо дослідженими питання 
державної політики деокупації Криму, її нор-
мативно-правового забезпечення, захисту прав 
й свобод громадян, прав власності, а також 
перспектив щодо її реалізації з подальшою 
реінтеграцією Криму в Українську державу. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою запропонованої публікації 
є отримання чітких системних уявлень щодо дер-
жавної політики деокупації Криму, спрямованої 
на звільнення та подальшу реінтеграцію терито-
рії незаконно анексованої Автономної Республіки 
Крим, аналіз основних досягнень та проблем 
державної політики деокупації та деінтеграції. 

Для досягнення мети дослідження необхідно 
розв’язати низку завдань, а саме: з’ясувати осо-
бливості формування державної політики деоку-
пації Криму; визначити механізми її реалізації; 
наявність державних та недержавних інститутів, 
завданням яких є реалізація політики деокупації; 
особливості нормативно-правової бази з цього 
питання; дослідити ключові проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Окупація 
та анексія Кримського півострова стали полі-
тичним та управлінським випробуванням для 
України. Неготовність України до вторгнення РФ 
та безсилля управлінського апарату мали незво-
ротні наслідки для української політики щодо 
Криму. Реакція України на окупацію була запізні-
лою, неадекватною до тогочасних викликів, часто 
виглядала безпорадною [2]. На початку окупа-
ції зусилля держави спрямовувалися переважно 
на формування позиції світової спільноти щодо 
невизнання анексії Криму Росією, використову-
ючи платформи міжнародних організацій, а також 
лобіювання міжнародних санкцій проти РФ. 

На цей час стан справ суттєво відрізняється. 
Прийнято низку законів та підзаконних актів, 
створено відповідні структури та посади в органах 
виконавчої влади України, які втілюють державну 
політику щодо Криму. Найперше на законодав-
чому рівні встановлено дату початку тимчасової 
окупації. Відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо визна-
чення дати початку тимчасової окупації» датою 
початку тимчасової окупації визначено 20 лютого 
2014 року [5]. 

Закріплено правовий режим на тимчасово оку-
пованих територіях. 15.04.2014 ВРУ прийняла 
Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України». На Російську Феде-
рацію, як державу, що здійснює окупацію, покла-
дено «відповідальність за порушення визначених 
Конституцією та законами України прав і свобод 
людини і громадянина … відповідно до норм 
і принципів міжнародного права» та визначений 
перелік заходів, який можна окреслити як полі-
тика деокупації (проте термін «деокупація» не 
використовується) [6].

ВРУ ухвалила низку рішень щодо забезпе-
чення прав кримськотатарського народу, а саме 
20.03.2014 ухвалено Заяву ВРУ щодо гарантії прав 
кримськотатарського народу у складі Української 
Держави. Отже, Україна «гарантує збереження 
та розвиток етнічної, культурної, мовної та релі-
гійної самобутності кримськотатарського народу 
як корінного народу України»; «захист і реалізацію 
невід’ємного права на самовизначення кримсько-
татарського народу у складі суверенної і незалеж-
ної України». У вищезгаданому документі парла-
мент заявив про свою підтримку Декларації ООН 
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про права корінних народів і доручив Кабінетові 
Міністрів України терміново подати проєкти зако-
нів України та нормативно-правових актів України, 
які визначають та закріплюють статус кримськота-
тарського народу як корінного народу України [8]. 
Також ВРУ 12.11.2015 прийняла Постанову «Про 
визнання геноциду кримськотатарського народу». 
Депортацію 1944 року визнано геноцидом, окупа-
цію Кримського півострова і репресії проти крим-
ськотатарського народу – етноцидом, а 18 травня 
визнано Днем пам’яті жертв геноциду кримсько-
татарського народу. Під тиском громадськості 
у 2016 році було прийнято Постанову ВРУ «Про 
Звернення Верховної Ради України до Органі-
зації Об’єднаних Націй, Європейського Парла-
менту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, сві-
тових лідерів та всіх членів міжнародного співто-
вариства щодо засудження порушень прав і свобод 
кримськотатарського народу в частині заборони 
окупаційною владою РФ на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя Меджлісу кримськотатарського народу 
та визнання його екстремістською організацією».

Одне з найважливіших питань, що потребувало 
негайного реагування з боку української влади, – 
проблема врегулювання статусу і надання допо-
моги особам, які були змушені під тиском окупації 
виїхати з окупованих територій. Відповідно, КМУ 
прийняв Постанову від 1.10.2014 № 509 «Про 
облік осіб, які переміщуються з тимчасово оку-
пованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції», та 20.10.2014 було 
прийнято Закон України «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб». Через рік 
ВРУ внесла суттєві зміни до зазначеного закону 
(ЗУ від 25.12.2015 № 921-VIII), вдосконаливши 
алгоритм роботи з внутрішньо переміщеними 
особами. На виконання закону створено Єдину 
інформаційну базу даних про внутрішньо пере-
міщених осіб (станом на 02.11.2020, за даними 
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб, взято на облік 1 458 161 пере-
селенців з тимчасово окупованих територій Доне-
цької та Луганської областей та АРК). 

У контексті деокупації Криму українською 
владою запроваджено санкції як спосіб про-
тидії окупації АРК. 14.10.2014 ВРУ прийняла 
Закон № 1644-VII «Про санкції», яким форма-
лізувала інститут «спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів». Підставою для 
їх запровадження є дії, «які створюють реальні 
та/або потенційні загрози національним інтер-
есам, національній безпеці, суверенітету і тери-
торіальній цілісності України, сприяють теро-
ристичній діяльності та/або порушують права 
і свободи людини і громадянина, інтереси сус-

пільства та держави, призводять до окупації тери-
торії» [14]. Ці заходи, за оцінками фахівців, при-
чинили мільярдні збитки. Росія так і не зуміла 
здійснити системну перебудову економіки Криму. 

Один з напрямів політики деокупації – залучення 
міжнародної спільноти до врегулювання питання 
деокупації АРК. 27.02.2015 ухвалено Постанову 
ВРУ «Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Європейського Пар-
ламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ про порушення 
прав і свобод людини в Автономній Республіці 
Крим». У документі констатуються випадки неза-
конних арештів, зникнень, тортур, переслідувань 
за національною ознакою (передусім кримських 
татар та українців), порушення свободи вислов-
лення поглядів та ЗМІ, прав на освіту, свободу 
совісті та віросповідання, прав приватної влас-
ності та на ведення підприємницької діяльності [9]. 

Україна з початку окупації Криму Росією дося-
гла значимих результатів у консолідації міжнарод-
ної спільноти в питанні протидії окупації Криму. 
Міжнародні організації, що займаються питан-
нями безпеки, зокрема ООН, ЮНЕСКО, НАТО, 
РЄ, ЄС, ухвалили низку рішень щодо підтримки 
територіальної цілісності України, засудження 
окупації Криму і невизнання спроби його анексії. 
В ООН сформована коаліція держав на підтримку 
України. Свідченням цього є резолюції Генераль-
ної Асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації 
та порушень прав людини в анексованому Криму. 
Низка держав ЄС, а також США, Канада, Австра-
лія та інші запровадили персональні і секторальні 
санкції до РФ, що ускладнює дії окупаційного 
режиму в Криму. Ведеться активна робота в між-
народних судових інстанціях. З певних питань 
уже прийняті рішення на користь України.

Необхідно відмітити, що політика деокупа-
ції Криму змінилася під впливом (тиском) різно-
манітних громадських ініціатив. Транспортна 
блокада Криму, розпочата у вересні 2014 року 
громадськими активістами, спричинила про-
блему з енергопостачанням півострова. Як наслі-
док – прийнято Постанову КМУ №1035 від 
16.12.2015 «Про обмеження поставок окремих 
товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої 
території на іншу територію України та/або з іншої 
території України на тимчасово окуповану терито-
рію» [11]. У 2014–2015 роках влада по суті спри-
яла діям кримськотатарських та українських орга-
нізацій в енергетичній та торговельній блокаді 
Кримського півострова, розпочавши також бло-
каду водопостачання на окуповані території. Така 
ситуація негативно впливає на економіку Крим-
ського півострова, емоційний стан людей. 

Кроком до формування державної політики 
щодо анексованого Криму стало Розпорядження 
КМУ № 218-р «Про затвердження плану заходів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80#Text
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спрямованих на реалізацію деяких засад держав-
ної внутрішньої політики щодо тимчасово оку-
пованої території Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя». Проте у документі не були 
чітко сформовані завдання та не визначено від-
повідальних виконавців. Тому більшість заходів, 
визначених розпорядженням, не були виконані, 
а частина – виконані лише частково або із суттє-
вим запізненням [7].

Після так званої анексії півострова в межах 
політики деокупації у складі органів виконавчої 
влади України було створено структури, діяль-
ність яких полягає у вирішенні проблемних ситу-
ацій, що пов’язані з незаконною анексією Криму. 
Загалом починаючи з 2014 року на підконтрольній 
території України було відновлено діяльність дея-
ких органів державної влади АР Крим. Зокрема, 
Представництво Президента України в Автоном-
ній Республіці Крим (відповідно до Указу Прези-
дента України №758/2019 від 17.10.2019 року), що 
тимчасово розміщується в м. Київ та м. Херсон. 
Головним органом у системі центральних орга-
нів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику з питань тимча-
сово окупованих територій у Донецькій і Луган-
ській областях та тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, 
є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України. В серпні 2014 року 
у складі Адміністрації Президента України було 
утворено інституцію Уповноваженого Президента 
України у справах кримськотатарського народу. 
Відповідно до функцій Уповноважений забезпечу-
вав здійснення Президентом України повноважень 
щодо забезпечення додержання конституційних 
прав кримськотатарського народу як корінного 
народу України [15]. У травні 2014 року віднов-
лено у м. Херсон діяльність Представництва Пре-
зидента України в Автономній Республіці Крим 
в умовах тимчасової окупації території. 

У ВРУ VIII скликання функціонувало міжфрак-
ційне депутатське об’єднання «Крим», діяльність 
якого була скерована на організацію політичних 
заходів у Верховній Раді України. У ВРУ ІХ скли-
кання діє Комітет ВРУ з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупова-
них територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севасто-
поля, національних меншин і міжнаціональних 
відносин та міжфракційне депутатське об’єднання 
«Кримська платформа».

Президентські вибори в Україні у 2019 року 
і зміна керівництва країни вплинули на зміст 
деокупаційної політики. Президентом В. Зелен-
ським було заявлено про ряд ініціатив з деокупації 
та реінтеграції АРК. Йдеться про впровадження 
стратегії деокупації Криму, концепції перехідного, 
створення переговорного майданчику міжнарод-

ного формату задля консолідації зусиль щодо 
повернення Криму під юрисдикцію України.

З ініціативи Президента України прийнято 
1.07.2021 Закон України Про корінні народи Укра-
їни (далі – Закон). Таким чином держава врегулю-
вала правовий статус корінних народів в Україні, 
а також закріпила гарантії прав та свобод корінних 
народів. Закон передбачає нові підходи до відно-
син між державою і корінним народом, що ґрунту-
ються на гарантіях участі корінного народу через 
представницькі органи у процесах прийняття 
політичних рішень з питань, що безпосередньо 
його стосуються [10].

Сьогоднішня ситуація щодо деокупації та реін-
теграції Криму потребує від держави Україна чіт-
ких дій. Під час дебатів на 75-й сесії Генеральної 
асамблеї ООН 23 вересня 2020 року українська 
делегація, щоб об’єднати зусилля для деокупації 
Криму, представила концепцію «Кримської плат-
форми» та запропонувала міжнародній спіль-
ноті приєднатися до цієї ініціативи. Заснування 
«Кримської платформи» підтримав і Європарла-
мент, який закликав держави – члени ЄС надати 
цій ініціативі необхідну підтримку. 

Указом Президента України «Про окремі 
заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію 
тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя» № 78/2021 від 
26.02.2021 передбачено запуск «Кримської плат-
форми», поставлено задачу підготувати проєкт 
Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя. Уряду доручено орга-
нізацію та запуск «Кримської платформи»[12]. 

Наступний крок – Указом Президента від 
№ 117/2021 від 11.03.2021 затверджено Стратегію 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (далі — Стратегія), яка повинна бути 
дорожньою картою деокупації та реінтеграції оку-
пованого Росією Криму. Стратегія є комплексним 
рамковим документом, який формує державну 
політику з цього питання та охоплює більшість 
напрямів державної політики деокупації та реін-
теграції Криму: захист прав та свобод людини; 
захист прав фізичних та юридичних осіб, пору-
шених внаслідок окупації; економічна політика; 
соціальна та гуманітарна політика; екологічна 
політика; зміцнення міжнаціональної єдності; 
міжнародне співробітнцтво; оборонна та безпе-
кова політика тощо. 

Відповідно до Стратегії цілями державної полі-
тики щодо забезпечення деокупації тимчасово 
окупованої території та її безпечної реінтеграції 
є відновлення територіальної цілісності України 
у межах її міжнародно визнаного державного кор-
дону та забезпечення національної єдності дер-
жави Україна. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80#Text
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Очікуваними результатами реалізації Страте-
гії є відновлення територіальної цілісності Укра-
їни у межах її міжнародно визнаного державного 
кордону, забезпечення державного суверенітету 
України; повна реінтеграція тимчасово окупова-
ної території; відбудова та розвиток економіки; 
відновлення та забезпечення прав представників 
кримськотатарського народу та інших корінних 
народів, національних меншин; сталий розвиток 
територій, які стали об’єктом збройної агресії 
Російської Федерації проти України, тощо [13].

На виконання Стратегії КМУ затвердив План 
заходів щодо реалізації Стратегії деокупації 
та реінтеграції тимчасово окупованої території 
Криму (далі – План заходів). Документ передбачає 
реалізацію 158 заходів, згрупованих у 10 розділах. 

Відповідно до затвердженого Плану захо-
дів держава буде моніторити та систематизувати 
дані про громадян України, яких Росія незаконно 
позбавила волі з політичних та релігійних моти-
вів. Окремо документуватимуть дії Росії, що пору-
шуватимуть права, свободи та інтереси фізичних 
та юридичних осіб для Міжнародного кримі-
нального суду в Гаазі. Серед заходів інформацій-
ної політики передбачено системний моніторинг 
інформаційного поля з метою виявлення випадків 
дезінформації міжнародної спільноти про стан 
справ на тимчасово окупованій території. Перед-
бачено до кінця 2022 року в центральних органах 
виконавчої влади України створення кадрового 
резерву, що почне діяти у відновлених після део-
купації державних органах Криму. Документом 
також передбачено заходи, спрямовані на розви-
ток взаємин України зі своїми громадянами на 
окупованій території. 

Значну частину заходів державні органи будуть 
проводити, допоки Росія не покине Крим, що, на 
думку окремих експертів, не сприятиме їх реа-
лізації, оскільки не визначено чітких часових 
меж, не встановлені проміжні дати. Така поста-
новка питання не дозволить оцінити ефектив-
ність та стан виконання заходів. Також виконання 
завдань Плану заходів вимагає створення додатко-
вих інституцій в органах виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування, прийняття низки законів 
та підзаконних актів. Попри недоліки, експертне 
середовище та громадськість також позитивно 
оцінили прийняття Плану заходів.

Щодо «Кримської платформи» (далі – Плат-
форма) – це новий формат міжнародної взаємо-
дії, ініційований Україною з метою «підвищення 
ефективності міжнародного реагування на оку-
пацію Криму, відповіді зростаючим безпековим 
викликам, посилення міжнародного тиску на 
Росію, запобігання подальшим порушенням прав 
людини та захисту жертв окупаційного режиму, 
а також досягнення головної мети – деокупації 
Криму та повернення його Україні» [3]. Діяль-

ність Платформи здійснюється паралельно на рів-
нях глав держав та урядів, міністрів закордонних 
справ, парламентів та міжпарламентських асамб-
лей, громадянського суспільства та експертного 
середовища. Серед основних напрямів роботи 
цієї інституції є: невизнання будь-якої зміни між-
народно-правового статусу Криму міжнародною 
спільнотою; запровадження ефективних санкцій 
щодо держави-агресора; визнання міжнародного 
гуманітарного права і захист прав людини; подо-
лання негативних екологічних та економічних 
наслідків окупації тощо. На цих пріоритетних 
напрямах зосереджено довгострокову діяльність 
Кримської платформи з метою деокупації та реін-
теграції Криму до України та Європи.

Кримська платформа отримала широку під-
тримку як всередині держави, так і на міжнародній 
арені. Група підтримки «Кримської платформи» 
створена в Парламентській асамблеї НАТО.  
Групи підтримки Кримської платформи утворені 
також в Сеймасі Литовської Республіки та Сеймі 
Латвійської Республіки відповідно 11 та 15 травня 
2021 року.

Установчий саміт Платформи відбувся 
23 серпня 2021 року в Києві. В заході взяли участь 
урядові делегації 45 країн: США, всіх членів ЄС, 
Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, 
Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Іслан-
дії. Серед учасників – 9 президентів, 4 прем’єр-
міністри, 14 голів МЗС, а також дипломатичні 
представники та політики.

Таким чином, у саміті взяли участь всі країни 
ЄС і НАТО, країни G7 в повному складі та країни 
Нормандського формату за винятком РФ. Резуль-
татом саміту стала ухвалена всіма учасниками 
декларація «Кримської платформи», що окреслила 
основні параметри міжнародної політики щодо 
Криму. Зокрема, невизнання незаконної анексії 
Криму Росією, зобов’язання розглянути додат-
кові обмежувальні санкції в разі подальшої агресії 
з боку РФ та об’єднання зусиль країн-учасниць 
для зміцнення стабільності в Чорноморському 
регіоні. Ініційована Кримська платформа вперше 
за багато років вивела питання Криму на найви-
щий міжнародний рівень та є новим інструментом 
формування регіональної і глобальної безпеки, що 
відповідає цілям Стратегії зовнішньополітичної 
діяльності України [1].

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. На основі аналізу чинного 
законодавства, аналітичних матеріалів та наукових 
досліджень можна зробити висновок, що впродовж 
так званої анексії Криму українська влада намага-
ється знайти механізми, що змусять РФ звільнити 
Кримський півострів та повернути у склад Укра-
їни. Сьогодні політика деокупації ґрунтується на 
поєднанні політичних та дипломатичних захо-
дів з деокупації, що передбачають інтеграційні 
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заходи та задоволення прав осіб з числа внутріш-
ньо переміщених осіб. Ці заходи є частиною дов-
гострокової стратегії з деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованої території АРК. Це, зокрема, 
створення відповідної нормативно-правової бази; 
забезпечення міжнародно-правового визнання 
Росії державою-агресором з боку міжнародних 
організацій та інших держав; притягнення РФ 
до відповідальності згідно зі міжнародним зако-
нодавством; створення механізмів моніторингу 
ситуації з правами людини в окупованому Криму; 
забезпечення прав та інтересів громадян України, 
які перебувають у місцях позбавлення волі на оку-
пованій території АР Крим; вирішення проблем, 
пов’язаних з особливим порядком в’їзду на тимча-
сово окуповану територію України та виїзду з неї; 
спрощення порядку реєстрації актів цивільного 
стану, зокрема завдяки використанню додатку 
«Дія»; забезпечення прав та збереження культур-
ної самобутності кримськотатарського народу; 
створення умов в інших регіонах України для 
задоволення культурних потреб громадян з числа 
внутрішньо переміщених осіб; забезпечення ком-
пенсації збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії РФ та окупації АР Крим. Також українська 
влада вживає низку політичних кроків у сфері 
освіти, гуманітарної та соціокультурної політики, 
докладає дипломатичних зусиль для звільнення 
Криму, задоволення прав громадян України, які 
проживають у Криму. Ці політичні кроки здій-
снюються у сфері надання адміністративних 
послуг, у культурній політиці, у сфері захисту 
прав людини, в освіті та інформаційній політиці. 

Сформовано консолідовану позицію міжна-
родних структур стосовно засудження окупації 
та анексії Криму. Позиція міжнародної спільноти 
щодо необхідності звільнення Криму від росій-
ської окупації залишається незмінною, західні 
країни також застосували низку обмежувальних 
заходів до фізичних та юридичних осіб країни-
окупанта. Проте сьогодні не існує повноцінного 
майданчика для перемовин щодо подальшого ста-
тусу окупованого Криму. Як новий формат консо-
лідації позиції міжнародного співтовариства вико-
ристовується «Кримська платформа».

Водночас перспективи повернення півострова 
поки що не набули скільки-небудь реальних обри-
сів. Росія категорично відмовляється вести будь-які 

переговори із цього приводу. Необхідно констату-
вати, що на сьогоднішній день найбільш дієвим 
механізмом впливу на РФ у питанні Криму є санкції.

Політика деокупації повинна містити зрозу-
мілий алгоритм заходів, результатом якого буде 
звільнення та реінтеграція українського Криму. 
Необхідне узгодження положень нормативно-
правових актів з питання деокупації – положення 
чинного законодавство України, Стратегії деоку-
пації та Плану заходів не повинні суперечити одне 
одному, бути взаємодоповнюваними, не породжу-
вати великої кількості нових законів та норматвно-
правових актів, містити спільні підходи та бачення 
та відповідати стандартам міжнародного права. 
Слід додатково розробити та ухвалити законодав-
ство, в тому числі й з перехідної юстиції, стосовно 
амністії, допомоги політичним в’язням. Потре-
бують додаткового опрацювання й ініціативи 
стосовно захисту прав корінного народу Криму – 
кримських татар, перегляд статусу територіальної 
автономії Криму як такої, що її джерелом є право 
кримськотатарського народу на самовизначення 
у складі України. Законодавство щодо корінних 
народів потребує конкретних програм реалізації 
з належним фінансовим забезпеченням. Необхід-
ний диференційований підхід до підтримки вну-
трішньо переміщених осіб в частині спеціальних 
заходів підтримки корінних татар як корінного 
народу – забезпечення можливості збереження 
культури і самобутності киримли. Багато невирі-
шених проблем у галузі надання адміністративних 
послуг, медичного обслуговування та освіти зали-
шаються актуальними для внутрішньо переміще-
них осіб з Криму та громадян України, які прожи-
вають на тимчасово окупованій території. 

Інформаційна політика щодо деокупації 
Криму має спрямовуватися на молоде покоління 
з використанням інтернет платформ та соціальних 
мереж. На цей час експерти констатують недо-
статню присутність кримської тематики в укра-
їнському інформаційному просторі у порівнянні 
з інформацію про тимчасово окуповані території 
Донецької та Луганської областей. 

Успішність політики деокупації Криму зале-
жить від злагоджених дій держави, органів вико-
навчої влади на місцях та місцевого самовряду-
вання, інститутів громадянського суспільства за 
підтримки світової спільноти.
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ФАНДРЕЙЗИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ  
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

FUNDRAISING INSTRUMENTS OF SOCIAL PARTNERSHIP POLICY 
AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE
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кандидат політичних наук,

доцент кафедри соціальної роботи
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Стаття розкриває необхідність використання інструментів фандрейзингу на місцевому рівні при здійсненні 
соціального партнерства, акцентуючи увагу на проблемі нестабільності функціонування цього процесу в сучасній 
Україні. Соціальне партнерство та фандрейзингова діяльність є ключовими аспектами до розуміння принципів фор-
мування громадянського суспільства, що економічно і владно в змозі самостійно існувати, виконуючи при цьому 
важливі ролі в суспільстві.

Головною метою цієї статті є аналіз можливих напрямів та ефективності застосування інструментів фандрей-
зингу у сфері соціального партнерства на місцевому рівні в Україні. Досягнення поставленої мети передбачає 
з’ясування теоретичних підвалин та організаційно-правового забезпечення здійснення соціального партнерства на 
місцевому рівні в Україні та проведення порівняльного аналізу практик застосування інструментів фандрейзингу 
в соціальному партнерстві в різних містах України.

Для досягнення мети запроваджено низку дослідницьких методів, серед яких: порівняння, історичний метод, 
метод моделювання, прогностичний метод.

Доведено, що в період економічної кризи питання про джерела наповнення місцевих бюджетів стоїть надзви-
чайно гостро, тому всі альтернативні джерела його наповнювання, до яких традиційно відносять фандрейзингові 
інструменти (донорство, спонсорування, благодійність, меценатство) отримують широку підтримку та популярність.

Визначено ступінь ефективності фандрейзингової діяльності на місцях та надано характеристику та приклади 
такої діяльності в реально діючих громадських організаціях. Здійснено порівняльний аналіз інструментарію їх 
роботи, визначено основні відмінні та спільні риси його застосування в фандрейзинговій діяльності в різних містах 
України, надано рекомендації щодо їх подальшого використання та розвитку. 

Стаття розкриває сутність поняття громадянської співпраці та визначає основні засади фандрейзингової діяль-
ності в Україні у сфері соціального партнерства. Надано висновки щодо доцільності, дієвості використання цих 
інструментів на місцях, визначено основні недоліки та переваги використання методів соціального партнерства 
та фандрейзингу в Україні. 

Окрім цього доведено, що система організації, втілення та впровадження фандрейзингової діяльності на міс-
цях через інститут місцевого самоврядування та самоорганізацію громадянського суспільства в усіх країнах світу 
визнається дієвою та здатною для подальшого поширення досвідом. Подібна система вже має певний досвід функ-
ціонування в Україні, переважно у великих містах, де рівень розвитку громадського сектору є більшим у порівнянні 
із сільською місцевістю. Але констатовано, що розвиток соціального партнерства та фандрейзингової діяльності 
в Україні постійно стикається з викликами, такими як: корупція, монополізація у сфері бізнесу, призупинення розви-
тку у сфері соціальних відносин, класовий розрив між суспільством та інше.

Ключові слова: місцеве самоврядування, локальна демократія, фандрейзинг, інструменти фандрейзингу, соці-
альне партнерство, політика, влада, громадянське суспільство.

The article reveals the need to use fundraising tools at the local level in the implementation of social partnership, 
focusing on the problem of instability in the functioning of this process in modern Ukraine. Social partnership and fundraising 
are key aspects to understanding the principles of civil society formation that are economically and powerfully able to exist 
independently, while playing important roles in society.

The main purpose of this article is to analyze the possible directions and effectiveness of the application of fundraising 
tools in the field of social partnership at the local level in Ukraine. Achieving this goal involves clarifying the theoretical 
foundations and organizational and legal support of social partnership at the local level in Ukraine and conducting 
a comparative analysis of the practices of fundraising tools in social partnership in different cities of Ukraine.

To achieve this goal, a number of research methods have been introduced, including: comparison, historical method, 
modeling method, prognostic method.

It is proved that during the economic crisis the issue of sources of filling local budgets is extremely acute, so all alternative 
sources of its filling, which traditionally include fundraising instruments (donation, sponsorship, charity, philanthropy) are 
widely supported and popular.

The degree of the fundraising activities efficiency on the ground is determined and the characteristics and examples 
of such activities in real public organizations are given. A comparative analysis of the tools of their work, identified 
the main distinctive and common features of its application in fundraising activities in different cities of Ukraine, provided 
recommendations for their further use and development.
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Постановка проблеми. З початком відокрем-
лення влади на місцях від загальнодержавної 
влади постало питання про можливість існування 
в Україні якісного та ефективного місцевого само-
врядування. Соціальне партнерство та фандрей-
зингова діяльність є ключовими аспектами до 
розуміння принципів формування громадянського 
суспільства, що економічно і владно в змозі само-
стійно існувати, виконуючи при цьому важливі 
ролі в суспільстві. У період економічної кризи 
питання про джерела наповнення місцевих бюдже-
тів стоїть надзвичайно гостро, тому всі альтерна-
тивні джерела його наповнювання, до яких тра-
диційно відносять фандрейзингові інструменти 
(донорство, спонсорування, благодійність, меце-
натство), отримують широку підтримку та попу-
лярність. Найбільше застосування ці інструменти 
отримують у діяльності громадських організацій, 
які можуть працювати як самостійно, так і вико-
ристовуючи формат соціального партнерства. 
Отже, виникає об’єктивна потреба дослідити сту-
пінь застосування фандрейзингових інструментів 
на місцевому рівні влади, які використовуються 
органами місцевого самоврядування спільно із 
громадськістю в межах соціального партнерства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання становлення та розвитку інституту міс-
цевого самоврядування є вже досить вивченим 
у межах української суспільно-політичної думки, 
зокрема, цій тематиці присвячені роботи О. Бата-
нова, М. Баймуратова, В. Куйбіди, Г. Музиченко, 
С. Наумкіної, С. Саханенка та ін. Різні аспекти 
фандрейзингової діяльності в Україні досліджу-
вали А. Кремадес, Т. Коляда, В. Козак, Р. Краплич 
та інші. Проблему соціального партнерства дослі-
джували С. Олефіров, Л. Дунаєва, А. Крупнік 
та інші. Проте питання щодо доцільності викорис-
тання інструментів фандрейзингу в соціальному 
партнерстві на рівні місцевого самоврядування 
в сучасній Україні залишається не досить вивче-
ним і потребує окремих самостійних досліджень.

Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає в аналізі можливих напрямів та ефектив-
ності застосування інструментів фандрейзингу 
у сфері соціального партнерства на місцевому рівні 
в Україні. Досягнення поставленої мети передба-

чає з’ясування теоретичних підвалин та органі-
заційно-правового забезпечення здійснення соці-
ального партнерства на місцевому рівні в Україні 
та проведення порівняльного аналізу практик 
застосування інструментів фандрейзингу в соці-
альному партнерстві в різних містах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна ще з часів Київської Русі вміла гідно вико-
ристовувати механізми місцевого самоврядування 
та локальної демократії для вирішення нагальних, 
але не загальнодержавних проблем, скликаючи 
віче. З плином часу і жахливими перетворюван-
нями, які випали на долю українців, у нашій свідо-
мості ослабло поняття самостійності. Зараз в умо-
вах сучасної України, децентралізації та переходу 
на європейські цінності необхідно повернути 
і поновити наше загальне сприйняття самостій-
ності на місцевому рівні. Тому тема соціального 
партнерства на місцевому рівні через інструменти 
фандрейзингу є актуальною.

В умовах децентралізації влади сучасна Укра-
їна намагається відновити втрачені зв’язки між 
суспільством і створити оновлену систему ієрар-
хії влади, де народ у змозі автономно вирішувати 
питання, що не стосуються всієї держави в цілому. 
Децентралізація означає часткове відокремлення 
певного міста, селища від контролюючого його 
вищого державного органу і вимагає самовряду-
вання на місцях, яке потребує самостійності як 
владного сектору, так і економічного. 

Самоврядування – це рівень громадськості, 
орган, де громадяни прагнуть вирішити їхні без-
посередні соціальні проблеми, рівень демократії, 
за якого громадяни мають змогу брати активну 
участь у вирішеннях питань та приймати рішення 
для всього суспільства в межах окремої території. 
Місцеве, або локальне самоврядування має мен-
ший розмір впливу, ніж державна влада, але в разі 
зосередження на місцевих питаннях відкриває 
більш широкі перспективи для використання пря-
мої демократії для населення [2; 4, с. 5].

З огляду на дане поняття місцеве самовряду-
вання є основою громадянства та спільноти, а це 
означає, що ефективне використання влади на 
місцях за допомогою фандрейзингу і соціального 
партнерства може сприяти більш пришвидшеному 

The article reveals the essence of the concept of civil cooperation and defines the basic principles of fundraising 
activities in Ukraine in the field of social partnership. Conclusions on the feasibility, effectiveness of the use of these tools 
on the ground, identified the main disadvantages and advantages of using methods of social partnership and fundraising 
in Ukraine.

In addition, it is proved that the system of organization, implementation and implementation of fundraising activities 
on the ground through the institution of local self-government and self-organization of civil society in all countries is 
recognized as effective and capable of further dissemination of experience. Such a system already has some experience 
in Ukraine, mainly in large cities, where the level of public sector development is higher than in rural areas. But it is stated 
that the development of social partnership and fundraising activities in Ukraine is constantly faced with challenges such 
as: corruption, monopolization in business, suspension of development in social relations, class gap between society 
and more.

Key words: local self-government, local democracy, fundraising, fundraising tools, social partnership, politics, 
government, civil society.
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розвитку суспільства, економіки, та освіти, але за 
умови розвитку цих понять, яке в Україні через 
соціальну нерівність та економічну несамостій-
ність не може працювати в повну силу на відміну 
від інших, більш розвинених країн. Як тип та ідео-
логія суспільних відносин соціальне партнерство 
задіяне насамперед не на місцевому рівні, а на 
загальнодержавному, що представляє узгодження 
інтересів різних груп, які утворюють структуру 
соціального суспільства [2].

Окремо від політичного складника соціальне 
партнерство представляє собою також систему 
зв’язків, що виникають переважно між пред-
ставниками найманих працівників, з одного 
боку, а з іншого боку – роботодавцями та їхніми 
об’єднаннями [8]. Тобто, іншими словами, утво-
рюють структуровану за обов’язками систему 
певних владних відносин у межах конкретної 
справи, що в подальшому забезпечить вищий 
до витрачених ресурсів результат. Однак без 
необхідної матеріальної підтримки неможливо 
виконати задачу суспільної підтримки громадян-
ського суспільства, тому в цьому питанні задача 
фандрейзингу стоїть в акумулюванні фінансової 
допомоги через спонсорів, які є зацікавленими 
в проекті, який створює така організація, і на 
основі безкорисної допомоги треба вирішувати 
нагальні питання громадян на місцевому рівні, 
не торкаючись державної влади.

Окрім створення таких взаємозв’язків, соці-
альне партнерство не тільки сприяє розвитку або 
допомозі громадянським відносинам, але і може 
виступати як метод вирішення конфліктів, що 
в українських реаліях є корисним [3].

Як вважає С.Ю. Олефіров, у такому значенні 
партнерство виступає своєрідним типом соці-
ально-виробничих відносин, які в умовах ринко-
вої економіки забезпечує прийнятний баланс і реа-
лізацію інтересів громадян. Проте втіленню такої 
ідеї суспільної співпраці заважає високий рівень 
корумпованості чиновників в органах місцевої 
самоорганізації [5]. Зрощення бізнесу та влади, 
монополізація ринку праці та компаній, що видо-
бувають і надають енергетично-паливні ресурси, 
збільшення рівня безробіття, зростання цін на 
товари та послуги першої необхідності – усе це 
призводить до утворення класової нерівності, і, на 
жаль, держава лише сприяє такому соціальному 
розриву між населенням.

Із впливом усіх цих факторів в Україні відчу-
вається законодавча недосконалість регулювання 
партнерських відносин, відбувається ігнору-
вання або невиконання дійсних законів різними 
суб’єктами. Тому організація фандрейзингових 
фондів у даному випадку може посприяти не 
лише відновленню громадських взаємозв’язків, 
а й дозволити розвинути часткову економічну 
незалежність від влади на місцях. Тож яким чином 

інструменти фандрейзингу можуть виступати 
як корінь утворення та налагодження соціального 
партнерства [5]?

 Як загальне поняття фандрейзинг означає 
процес залучення грошових та інших ресурсів 
некомерційною організацією з метою реалізації 
певного соціального проекту або серії проектів, 
об’єднаних однією спільною ідеєю. Окрім звич-
ного для нас поняття фандрейзингу, існує такий 
відокремлений його складник, як муніципальний 
фандрейзинг, що означає залучення коштів та аку-
мулювання ресурсів задля досягнення більш висо-
ких соціальних та економічних цілей на рівні соці-
ального партнерства між громадянами та владою 
на місцях [5]. У світі давно активно використову-
ють інструменти муніципального фандрейзингу, 
в яких за основу взяті довготривалі відносини між 
місцевою владою, громадою та об’єктом фандрей-
зингу, а саме ендавмент, краудсорсинг, благодійні 
серветути, де спонсори мають право віддавати 
частку нерухомого майна або земельної ділянки 
на користь фандрейзингової організації [8].

В Україні підтримка подібних проектів також 
проводиться органами місцевого самоврядування. 
Наприклад, Львівська міська обласна адміністра-
ція, за підтримки департаменту технічної допо-
моги та міжнародного співробітництва і центру 
громадських ініціатив, створила невеликий посіб-
ник, в якому детально розписала принципи роботи 
фандрейзингу на місцевому рівні, а також опри-
люднила результати своєї діяльності. Це свідчить 
про намагання місцевої влади України, хоча лише 
на певній території, створювати умови для гідного 
розвитку соціального партнерства між органами 
влади і громадянським суспільством. Прикладом 
такої діяльності можна привести діяльність бла-
годійного фонду «Фольк-Баль Перелаз» у Львові, 
що за допомогою залучення коштів інших провід-
них митців, партнерів, проведенням благодійних 
заходів з 2017 року виділяє кошти на допомогу 
молодим митцям та малозабезпеченим студентам 
Українського Католицького Університету [10].

Така співпраця – це приклад демократич-
ного суспільства, де потреби цього суспільства 
є в основі державної політики. Також існує таке 
поняття, як міжсекторальне партнерство [9]. 
В основі такого партнерства лежить ідея про ство-
рення нових взаємозв’язків у суспільстві, онов-
лення та перегляд культури в цих взаємозв’язках 
за умови активної, конструктивної співпраці 
з владою, громадянами, бізнесом. Фандрайзинг 
у цьому випадку постає в образі ланки, що в змозі 
об’єднати і налагодити роботу всіх цих струк-
тур. Слід також згадати й про те, що інтерес для 
задіяння такого своєрідного плану об’єднання 
становить не лише для громадських організацій, 
муніципальних секторів влади, куди надходить 
допомога, а й для самих спонсорів, що отриму-
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ють від цього не грошові, а соціальні дивіденди, 
які в сучасному світі становлять більшу цінність, 
а за допомогою інструментів фандрайзингу можна 
оцінити та порівняти рівень роботи цього методу 
в окремо взятих містах України й те, які із цих 
засобів є найефективнішими в умовах місцевого 
самоврядування на основі соціального партнер-
ства. Тож існують такі інструменти фандрайзингу:

 – Донорська інституційна допомога;
 – Державне фінансування;
 – Підтримка бізнесу, меценатів;
 – Фандрейзингові заходи;
 – Реклама. Кампанії;
 – Краудфандинг та фандрейзингові портали;
 – Соціальне підприємництво [7].

Як зазначалось раніше, є приклади викорис-
тання даного інструментарію в реально втілених 
проектах, але які з них більш ефективно будуть 
працювати в майбутньому і які потрібно розви-
вати, можливо зрозуміти з порівняння двох різних 
проектів, окрім цього, визначивши основні прі-
оритети і відмінності напряму фандрейзингової 
діяльності в містах України.

Для порівняння цих характеристик було 
вибрано два міста України – Львів та Київ, де 
використовуються і працюють фандрейзингові 
засади соціального партнерства в межах місце-
вого самоврядування.

Перша організація – це Львівська освітня фун-
дація. Метою цього фонду є розвиток україн-
ського суспільства через утворення і підтримку 
мережі волонтерських, соціальних та освітніх 
ініціатив [12]. Окрім створення навчальних про-
грам, підтримки сімей у кризі, вони створили про-
єкт «Впровадження реформи ДІ на Львівщині», 
в якому об’єднують невеликі міста та селища 
і за допомогою організації фандрейзингової діяль-
ності надають один одному допомогу у сфері 
захисту прав дитини та сім’ї. Це є прикладом 
ефективного соціального партнерства на місцях 
з використанням фандрейзингу.

Наступна фундація – Київська «Україна без 
сміття». У них існує п’ять діючих проектів із сор-
тування сміття, освітня програма з екології, адво-
кація, проекти з такими партнерами, як «Кока-

кола», ТМ «Яготинське», «Сільпо». Їхній останній 
проєкт «NO WASTE shop» – це крамниця, що була 
організована фондом і спрямована на виготовлення 
та розповсюдження багаторазової, переробної 
сировини [13]. Вони також займаються створенням 
станцій сортування сміття за рахунок одержання 
допомоги від спонсорів. Прикладом такої станції 
є Мобільна станція Сільпо, що є першою в Україні 
подібною станцією переробки біля супермаркету.

Тут можна вже побачити, що є доволі велика 
різниця між ідеєю покращення українського сус-
пільства та між двома цими проектами. У Львові 
як у культурній столиці України фандрейзин-
гова діяльність націлена на освіту та культуру, 
а в Києві – на більш широкі демократичні, соці-
ально відомі й близькі суспільству цінності, й всі 
ці фундації використовують увесь інструментарій 
фандрейзингу задля досягнення своїх цілей, але не 
кожен інструмент може однаково добре або погано 
спрацювати. Тому необхідно порівняти і визна-
чити, які з інструментів дійсно працюють в Укра-
їні, які необхідно задіювати і вдосконалювати.

Отже, найефективнішими інструментами фан-
дрейзингу в даному випадку є: краудфандинг 
та фандрайзингові портали, донорська інститу-
ційна допомога, підтримка бізнесу, меценатів, 
а найменш дієвим інструментом, на жаль, вияви-
лось державне фінансування, тобто підтримка 
діяльності від самої держави подібних організацій 
на місцях.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Фандрейзингова діяльність 
в Україні та соціальне партнерство на місцевому 
рівні існує та діє. Більша кількість інструмен-
тів фандрейзингової діяльності є ефективними. 
Основною проблемою затримки такої діяльності 
є корумпованість органів місцевої влади, неба-
жання стимулювання з боку влади громадської 
самоорганізації та співпраці, помітний розрив між 
соціальними групами населення. Якщо соціальне 
партнерство на основі інструментарію фандрей-
зингу буде активно використовуватись і працю-
вати всередині невеликих громад та організацій, 
воно створить систему самостійних від влади 
взаємозв’язків і дозволить державі інвестувати 

Таблиця 1
Порівняння ефективності роботи інструментів фандрейзингу  

на прикладі благодійних організацій

Інструменти Львівська освітня фундація «Україна без сміття»,  
місто Київ

Донорська інституційна допомога Використовується Широко використовується
Державне фінансування Присутній інструмент Майже відсутній інструмент
Підтримка бізнесу, меценатів Використовується Широко використовується
Фандрейзингові заходи Використовуються Використовуються
Реклама. Кампанії Використовуються Використовуються
Краудфандинг та фандрайзингові портали Широко використовуються Широко використовуються
Соціальне підприємництво Широко використовується Використовується
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гроші, ресурси в більш масштабні проекти задля 
загального добробуту України.

Перспективою подальших досліджень поста-
ють інструменти фандрейзингової діяльності, які 

необхідно розвивати в Україні, а саме державне 
фінансування і фандрейзингові заходи. У тому 
числі актуальною тематикою досліджень буде 
і сам механізм застосування цих інструментів.
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Діапазон обраної теми статті зумовлює об’єднання методологічних та інтеграційних дисциплінарних підходів 
з метою її розв’язання. Логіка дослідження передбачає встановлення взаємного зв’язку між державною політикою 
та її правовим регулюванням, визначення обсягів і тематичних груп термінологічного масиву. На підставі проведе-
ного аналізу сформульовано пропозиції щодо творення сучасної стратегії України, механізмом чого виступає удо-
сконалення політико-безпекової практики і відповідного чинного законодавства в зазначеній галузі. Запропоновано 
будувати логіку дослідження державної інфраструктурної політики України, спираючись на методологію науки щодо 
інтеграційних зв’язків різних галузей знань. Подано авторське, новаторське визначення поняття «державна інфра-
структурна політика», під яким пропонується розуміти заснований на концепції стратегічної архітектури комплек-
сний напрям державної політики, який передбачає: 1) стратегічне управління, засноване на засадах стратегічної 
культури, спрямоване на реалізацію стратегічних національних інтересів в контексті творення стратегічних цін-
ностей; 2) політико-правове регулювання суспільних відносин у сфері інфраструктури; 3) стратегічну правотвор-
чість, зміст якої полягає у формуванні та реалізації політико-правових норм у цій сфері; 4) стратегічну діяльність 
політичних інститутів у цій сфері, головною метою якої є творення інфраструктурного потенціалу через ефективну 
реалізацію інституційної спроможності, що виявляється у формуванні необхідних і достатніх умов для надання 
і реалізації життєво важливих послуг, безпека та сталий розвиток людини, суспільства і держави як єдиного дина-
мічного цілого. Констатовано, що недостатня розробленість понятійно-категорійного апарату ДІФСП, відсутність 
семантичної усталеності термінології призводять або до низьких показників вживання понять, або до застосування 
їх у занадто звуженому розумінні, або до відсутності гіперзв’язків між ними.

Ключові слова: стратегія, політика, інфраструктура, інфраструктурна політика, державна інфраструктурна 
політика, органічний зв’язок політики і права, сфери державної інфраструктурної політики, рівні державної інфра-
структурної політики, суб’єкти державної інфраструктурної політики, об’єкти державної інфраструктурної політики.

The research topic is at the intersection of a number of scientific disciplines. First, it concerns the development 
of the methodology of science, the establishment of ways of forming concepts and categories, their interconnection. 
Secondly, it is in the plane of political science, in particular, the development of such a direction as infrastructure policy. 
Third, it integrates with law in matters of legal regulation. The author of the article pays great attention to the issue 
of the relations between politics and law. It is in this context that he formulates the author’s definition of the concept 
of “Infrastructure Policy”. In his understanding, infrastructure policy is a policy line that provides for management, legal 
regulation and implementation of public relations between entities whose activities are in the field of various infrastructure 
sectors and are aimed at ensuring national security, sustainable development of the country, safe and comfortable life 
of people. The article contains a diagram and tables that reflect the understanding of the essence of the framework 
of categories and concepts of infrastructure policy, its evolution, and its use in the normative legal acts of Ukraine. The author 
notes the characteristic tendencies, in which an unjustified narrowing of the semantics of the concept of “infrastructure” 
is stated, its use only in relation to transport, energy and critical infrastructure facilities. The scientist proposes ways to 
improve the current legislation based on more effective use of the framework of categories and concepts of legal regulation 
of state infrastructure policy.

Key words: policy, infrastructure, infrastructure policy, state infrastructure policy, legal regulation, relations between 
politics and law, spheres of state infrastructure policy, levels of state infrastructure policy, subjects of state infrastructure 
policy, objects of state infrastructure policy, legal (statutory) norms in the field of state infrastructure policy, legal events in 
state infrastructure policy.

Постановка проблеми. Державна інфраструк-
турна політика (ДІФСП) як система широкомасш-
табних цілеспрямованих заходів перебуває на 
етапі свого формування. Відтак перед Україною 
повною мірою постає усвідомлена необхідність 
концептуалізації та унормування цього напряму 
діяльності, формування стратегії держави зага-
лом та стратегії державної інфраструктурної полі-
тики зокрема. Важливим етапом наукового дослі-
дження, зважаючи на органічний зв’язок політики 

і права, виступає вивчення механізму правового 
регулювання. Своєю чергою усе зазначене потре-
бує відповідного наукового осмислення й підго-
товки належного підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатоплановість обраної для дослідження теми 
зумовлює звернення до ряду аспектів. По-перше, 
це питання методології науки. В цьому напрямі 
є важливими розробки таких вчених, як Н. Арти-
куца, О. Баїк, Л. Бєсєдна, С. Брошкова, Ю. Власов, 
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О. Ганьба, В. Гончаров, А. Дутко, О. Коровайко, 
А. Мартинюк, М. Медвідь, І. Настасяк, О. Ноз-
дрін, І. Онищук, М. Панов, І. Приходько, І. Сер-
дюк, О. Скрипнюк, О. Стельмащук, О. Чуваков, 
М. Шилін, Б. Шуневич, І. Шутак та інші.

По-друге, це проблеми формування понятійно-
категорійного апарату правового регулювання 
у сфері, дотичній до інфраструктурної політики, 
механізми його здійснення. Важко переоцінити 
роль у розв’язанні цієї проблеми В. Авер’янова, 
Я. Багана, О. Воронятнікова, І. Діордіци, Г. Івано-
вої, Є. Клюєвої, О. Костан, І. Костякова, О. Котенка, 
В. Крикуна, Д. Малишка, О. Мандзюка, О. Нємцо-
вої, О. Павлової, П. Покатаєва, С. Пономарьова, 
А. Ревка, Н. Селіванової, І. Сопілко, О. Стука-
ленка, О. Сурілової, А. Чорноуса та інших.

По-третє, суттєве значення мають наукові роз-
відки щодо різних аспектів формування стратегії 
державної інфраструктурної політики Д. Бірю-
кова, М. Бутка, В. Дубницького, О. Єрменчука, 
Д. Задихайла, Г. Зубка, Ю. Кіндзерського, І. Колу-
паєвої, С. Кондратов, О. Кравченко, О. Криниць-
кої, О. Лощихіна, Д. Нестерової, В. Новикової, 
І. Рекуненка, І. Садловської, А. Стояновського, 
О. Суходолі, С. Теленика, Л. Федулової, І. Чуниць-
кої та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значний інтерес вче-
них до питань формування понятійно-категоріаль-
ного апарату, стратегії державної інфраструктурної 
політики питання щодо понятійно-категоріального 
апарату зазначеної сфери залишається висвітле-
ним фрагментарно саме з позицій методологічних, 
а тому потребує окремого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У зв’язку з цим мета статті полягає 
у розкритті сутності понятійно-категоріального 
апарату стратегії державної інфраструктурної 
політики України.

Досягненню поставленої мети сприятиме 
розв’язання таких завдань:

1) встановлення органічного зв’язку між дер-
жавною політикою та її правовим регулюванням;

2) визначення обсягів і тематичних груп термі-
нологічного масиву досліджуваної сфери;

3) формулювання пропозицій щодо удоскона-
лення чинного законодавства в зазначеній галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття інфраструктурної політики дедалі частіше 
трапляється у наукових працях, аналітичних мате-
ріалах, на інформаційних порталах центральних 
органів виконавчої влади. Зростаюча частотність 
застосування ключового поняття зумовлюється 
широтою спектру семантичного діапазону, що 
дозволяє йому бути актуальним як для політологів, 
так і для економістів, і для правників, і для держав-
них діячів. Своєю чергою на цій підставі виникає 
можливість інтерпретації концепту «державна 

інфраструктурна політика» як в універсаль-
ному (прийнятному для всіх напрямів) контексті, 
так і спеціалізованому: власне політологічному, 
економічному, юридичному, безпековому тощо.

Принагідно слід зазначити, що зазвичай, засто-
совуючи це ключове поняття, суб’єкти науко-
вої або практичної діяльності не вдаються до 
його тлумачення, тим самим обходячи питання 
формування іманентних цьому поняттю ознак. 
Не виключено, що їм здається, що назва сама 
говорить за себе, і все зрозуміло й без роз’яснень. 
Проте такий редукціонізм є не досить конструк-
тивним, особливо в ті часи, коли перед Україною 
постали метафізичні та онтологічні питання не 
лише її розвитку, а й виживання як суб’єкту гео-
політичних відносин і взагалі самостійної та неза-
лежної держави.

Аби чітко сформулювати, а згодом і реалізувати 
фундаментально важливий напрям, насамперед 
необхідно мати чітке й максимально прийнятне 
уявлення про сутність усього понятійно-катего-
ріального апарату: його глосарій, трактування 
термінів, їхні взаємні зв’язки, потенціал удоско-
налення, модернізації існуючих номінацій, попо-
внення неологізмами, можливості опису емер-
джентних зв’язків, які утворюються у системах 
більш високого порядку.

Отже, слід констатувати, що натепер не існує 
офіційного визначення ключового поняття 
«державна інфраструктурна політика», тим 
більше – дефініцій геостратегії, стратегії держав-
ної політики, в тому числі й інфраструктурної, 
правового її регулювання. Певною мірою подібне 
детермінується тією обставиною, що на цьому 
етапі лише відбувається системна концептуалі-
зація, наукове обґрунтування цілісного бачення 
цього інституційного феномену.

Одразу треба наголосити на певній характер-
ній особливості вказаного процесу. З позицій 
науки зазвичай з’являється саме ключове поняття, 
а потім від нього утворюються видові й групові 
деривати. У разі з ДІФСП все відбувається у зво-
ротному напрямі. Закладені підвалини й офіційно 
визнані такі видові елементи державної політики 
стосовно транспортної, цифрової, туристичної, 
стратегічної тощо інфраструктури. Між тим, біль-
шість інших видів поняття, як і власне сама номі-
нація, ще не здобули належного визнання.

Важливо, що поняття, яке досліджується, вод-
ночас є первинним для сфери інфраструктури, 
і вторинним (видовим) для загального поняття 
«державна політика» (ДП). Існує чимало док-
тринальних визначень вказаної домінанти,  
проте найбільш виразно відтворюють сучасне 
розуміння такі:

«1. Державна політика (англ. Public Policy, 
State Police) – дії системи органів державної 
влади згідно з визначеними цілями, напря-
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мами, принципами для розв’язування сукупності 
взаємопов’язаних проблем у певній сфері суспіль-
ної діяльності. 2. Пропонований курс діяльності 
уряду для задоволення потреб чи використання 
можливостей, сформульований із зазначенням очі-
куваних результатів та їх впливу на наявний стан 
справ і конкретне розв’язання проблем» [2, с. 144]. 
Тож дефініція містить вказівку на суб’єктів здій-
снення державної політики, суспільний характер 
діяльності, цілепокладання, розподіл по напря-
мах. Обидва варіанти тлумачення об’єднує про-
блемний підхід. Водночас подібна інтерпретація 
далека від такої, що задовольняє усім існуючим 
вимогам. По суті автор імпліцитно відтворює своє 
бачення: спочатку з’являється проблема, а потім 
органи державної влади її розв’язують. У такій 
спосіб за подібного трактування відсутній навіть 
натяк на стратегічне управління, його упереджу-
вальний характер, орієнтацію на сталий розвиток 
і забезпечення національної безпеки у всіх її проя-
вах. Не викликає заперечень лише твердження, що 
вироблення державної політики є «послідовним 
процесом виокремлення складових гуманітарної, 
соціальної, економічної мозаїки, які логічно поєд-
нуються і доповнюють одна одну» [2, с. 145].

Для встановлення взаємних зв’язків між дер-
жавною політикою і правознавством є вкрай 
важливими спостереження Г. Зубка, який вка-
зує, що дослідження ДП «необхідно для більш 
повного розуміння механізмів теоретико-право-
вої концептуалізації відповідних норм, визна-
чення тенденцій розвитку й подальшої модерні-
зації вітчизняної правової системи, легітимації 
окремих положень політичного курсу на рівні 
нормативно-правових актів, встановлення пере-
думов розширення меж правового регулювання 
у зв’язку з появою нових юридичних фактів» 
[3, с. 40]. Також слід згадати ще одне принци-
пове положення, сформульоване цим же автором. 
Говорячи про зв’язок між державною політикою 
і правом в аспекті процесуальних етапів, він дохо-
дить висновку, що існує умовна кругова схема, 
за якої «наука слугує передтечею концептуаліза-
ції політики; політична діяльність держави спря-
мовується на остаточне формування й ухвалення 
відповідних актів із закріпленням норм правового 
регулювання. Своєю чергою правова наука, дослі-
джуючи норми чинного законодавства, допомагає 
його удосконалювати, модернізувати» [3, с. 41].

Виходячи з наведеного, логіку дослідження 
ДІФСП можна будувати, спираючись на загально 
визнану методологію науки щодо інтеграцій-
них зв’язків різних галузей знань. Також дореч-
ним стане використання принципу від загального 
до окремого.

Ступенем найбільшого узагальнення поняття 
виступає те, що відтворюється термінологічним 
сполученням «державна інфраструктурна полі-

тика». За авторським баченням це є заснований 
на концепції стратегічної архітектури комплек-
сний напрям державної політики, який перед-
бачає: 1) стратегічне управління, засноване на 
засадах стратегічної культури, спрямоване на 
реалізацію стратегічних національних інтересів 
в контексті творення стратегічних цінностей; 
2) політико-правове регулювання суспільних від-
носин у сфері інфраструктури; 3) стратегічну 
правотворчість, зміст якої полягає у формуванні 
та реалізації політико-правових норм у цій сфері; 
4) стратегічну діяльність політичних інститутів 
у цій сфері, головною метою якої є творення інф-
раструктурного потенціалу через ефективну реа-
лізацію інституційної спроможності, що виявля-
ється у формуванні необхідних і достатніх умов 
для надання і реалізації життєво важливих послуг, 
безпека та сталий розвиток людини, суспільства 
і держави як єдиного динамічного цілого.

Прокоментую.
По-перше. У дефініції є вказівка на комплек-

сний характер цього напряму політики, а це озна-
чає, що вона охоплює низку галузевих елементів, 
а через це набуває права розглядатися як домінанта 
з позицій понятійно-категоріального апарату. 
Навіть більше, підкреслюється і наголошується на 
тому, що ця політика має розглядатися у форматі 
стратегії і становити частини концепції стратегіч-
ної архітектури і геостратегії сучасної України.

По-друге. З позицій діяльнісного підходу 
визначається сфера (суспільні відносини) і зміс-
тове наповнення дій політичних інститутів.

По-третє. Формулюються цілі досліджува-
ного напряму політики, в яких віддається пріори-
тет тріаді безпеки, розвитку країни і прав людини. 
Звісно, це визначення може бути удосконалено, 
воно не є вичерпним, проте у своїй основі відо-
бражає сутність поняття.

По-четверте, загалом поняття сконструйоване 
відповідно до засад політологічного дискурсу, 
адже воно побудоване крізь призму визначення 
таких елементів, як: політичні відносини; полі-
тичні інститути; політико-правові норми і полі-
тична свідомість та політична культура.

За рахунок додавання ще одного атрибутиву 
можна виділити державну та недержавну інфра-
структурну політику. Одразу маю оговорити, що 
подібний розподіл є доволі умовним, адже остан-
нім часом все більше говориться про публічне 
управління, державно-приватне партнерство 
у певних галузях. У такий спосіб інтеграційні 
зв’язки міцнішають. Проте ще зарано відмовля-
тися від диференціації зазначених видів, оскільки 
вони чітко корелюються із суб’єктами діяльності. 
У ДІФСП це органи влади, державні установи, 
посадові особи, на яких в установленому законо-
давством порядку покладаються обов’язки щодо 
вироблення й ухвалення стратегічних і поточних 
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Рис. 1. Етапи формування понятійно-категоріального апарату ДІФСП
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Таблиця 1
Елементи понятійно-категоріального апарату ДІФСП

Тематична група 
елементів Опис групи Приклади

Сфери Включає розподіл за галузями діяльності
Транспортна, економічна, фінансова, 
банківська, критична, життєво важлива, 
соціальна, цифрова, комунікаційна тощо

Рівні Включає розподіл за ієрархією
Національна, регіональна, місцева, інфра-
структура окремих організацій, установ, 
закладів тощо

Суб’єкти
Об’єднує номінації органів влади й поса-
дових осіб, в компетенції яких знаходиться 
формування та реалізація ДІФСП

Центральні органи виконавчої влади, 
Міністерство інфраструктури, міністр інф-
раструктури і т. ін.

Об’єкти Включає назви об’єктів ДІФСП з подаль-
шою внутрішньою диференціацією

Стратегічні; інноваційні; економічно зна-
чущі, соціальні тощо

Правові (юридичні) 
норми в галузі

Об’єднує назви загальнообов’язкових  
правил, що регулюють суспільні відносини 
в галузі, із деталізацією в межах ДІФСП

Імперативні, диспозитивні; заохочувальні, 
рекомендаційні

Юридичні дії
Передбачає назви юридично значущих дій, 
вчинених суб’єктами ДІФСП в ході управ-
лінської діяльності й адміністрування. 
Пов’язані з юридичною волею.

Пріоритизація, організація, планування, 
підходи (в тому числі мультистейкхолдер-
ний), реалізація державної політики, коор-
динація, взаємодія, різні види забезпечення 
тощо

Юридичні події
Включає номінації на позначення не 
регульованих або частково не регульова-
них волею суб’єкта фактичних обставин 
дійсності

Руйнація інфраструктурного об’єкта внаслі-
док природних явищ, стихійного лиха тощо

Юридичні факти
Включає назви конкретних обставини, 
за яких виникають визначені юридичні 
наслідки з подальшою деталізацією

правостворюючі факти,
правозмінюючі факти;
правоприпиняючі факти
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управлінських рішень, які мають керівний вплив 
на функціонування, розвиток відповідних об’єктів 
і процесів.

Таким чином, з позицій формування понятійно-
категоріального апарату досліджуваної сфери, 
логічну послідовність етапів можна відобразити 
через схему (див. рис. 1).

Виходячи з обраної теми дослідження, в полі 
зору переважно мала б знаходиться лише частина 
представленої схеми, але було б методологічно 
невірним йти шляхом фрагментарності та позба-
вити опис витоків походження ключового поняття 
та його системних зв’язків.

Тим більше, що правильне розуміння термі-
нів, від котрих потім утворюються похідні назви, 
позбавляє у подальшому небажаних похибок. 
До прикладу, у назві такого центрального органу 
виконавчої влади, як Міністерство інфраструк-
тури, відбивається невиправдано звужене розу-
міння поняття інфраструктури, оскільки воно за 
своєю семантикою є набагато ширшим, аніж про-
сто транспортна сфера. Тому, виправляючи цю 
лінгвістичну похибку, слід було б перейменувати 
його у Міністерство інфраструктури транспорту 
і зв’язку. Така назва найбільш точно б відобра-
жала сфери діяльності, на які розповсюджується 
юрисдикція цього органу. До речі, доволі симпто-
матичною щодо специфіки розуміння терміноло-
гії є позиція міністра інфраструктури, який заяв-
ляє, що «державна політика у сфері транспорту 
та інфраструктури має чіткий євроінтеграційний 
напрям» [1]. За такого мовного оформлення вини-
кає непорозуміння: чи входить транспорт до інф-
раструктури, чи ці два елементи функціонують як 
рівноправні, де інфраструктура являє собою лише 
дороги та мости. Що реально мається на увазі?

Загалом за умови семантично виваженого під-
ходу до значення ключових термінів значно роз-
ширилося б коло суб’єктів і об’єктів, причетних 
до ДІФСП.

Повертаючись до розгляду представленої схеми, 
зазначу, що відповідно до авторського бачення 
понятійно-термінологічний апарат ДІФСП сфо-
кусований на тематичних групах, які охоплюють 
усі юридично значущі сегменти досліджуваного 
напряму політики. Деталізацію елементів остан-
ньої частини схеми доцільно представити у вигляді 
таблиці 1.

Щодо першого компонента таблиці треба кон-
статувати, що через скривджене розуміння наяв-
них сфер інфраструктури, їх вичерпного переліку, 
взаємного зв’язку натепер відбувається диспро-
порція, за якої найбільша увага приділяється тран-
спортній сфері й цифровій інфраструктурі. 
Не доведено до логічного завершення питання 
щодо правового нормування сфери критичної інф-
раструктури. У той же час сфери охорони здоров’я, 
освіти, культури, туризму та інші при своєму пра-

вовому регулюванні випадають з інфраструктур-
ного контексту, а розглядаються виокремлено, що 
врешті-решт призводить до вузької профільності, 
а через це – й низької ефективності прийнятих 
управлінських рішень.

Цілком переконаний, що за інноваційних під-
ходів правове регулювання має здійснюватися на 
підставі врахування усіх понятійних ланцюгів, 
а також системних взаємних зв’язків між ними. 
Так, під час подальшої градації структурних еле-
ментів категоріально-понятійного апарату ДІФСП 
слід було б вирізняти родо-видові критерії. При-
пустимо, в межах транспортної інфраструктури 
варто було б диференціювати:

 – інфраструктуру автомобільного та міського 
транспорту;

 – інфраструктуру водного транспорту (з подаль-
шим розподілом на морський та річковий);

 – інфраструктуру залізничного транспорту;
 – інфраструктуру авіатранспорту, авіаційного 

сполучення;
 – космічну інфраструктуру.
 – Так само під час формування ДІФСП у соці-

альній сфері слід було б виокремлювати:
 – інфраструктуру соціального захисту 

населення;
 – інфраструктуру цивільного захисту 

населення;
 – житлову інфраструктуру;
 – інфраструктуру охорони здоров’я (поліклі-

ніки, лікарні, травмпункти, санаторії, профілакто-
рії тощо);

 – інфраструктуру закладів освіти (дитячі 
садочки, школи, ліцеї, гімназії, позашкільні 
заклади, коледжі, інститути, університети тощо);

 – інфраструктуру наукових закладів (заклади 
НАН, наукові центри, наукові лабораторії, іннова-
ційні парки тощо);

 – правоохоронну й судову інфраструктуру;
 – виборчу інфраструктуру (з урахуванням роз-

ташування виборчих штабів, виборчих дільниць 
тощо);

 – інфраструктуру закладів культури (бібліотек, 
музеїв, театрів, кінотеатрів, клубів тощо);

 – спортивну інфраструктуру;
 – туристичну інфраструктуру;
 – торгівельну інфраструктуру;
 – інфраструктуру обслуговування (перукарні, 

салони краси, бані, косметологічні й масажні кабі-
нети, кафе, ресторани, хімчистки тощо).

 – інфраструктуру місць дозвілля й відпочинку 
(парки, сади, гаї, ліси, озера, пляжні зони біля озер 
та річок тощо);

 – інфраструктуру догляду за тваринами (місця 
вигулу домашніх тварин, ветеринарні лікарні; при-
ймальники-утримувачі безхозних тварин тощо);

 – інфраструктуру некрополів (кладовища, 
меморіали, крематорії тощо).
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У цьому разі компетенція суб’єктів виходить 
за межі центральних органів виконавчої влади. 
Здебільшого вона розповсюджується на міс-
цеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
управління, органи самоврядування. Все це добре 
лягає в канву децентралізації влади. Проте з пози-
цій ДІФСП має бути вироблено єдине бачення 
пріоритетних принципів, концептуальних під-
ходів, аби уникнути зловживань на місцях. При-
пустимо, захоплення житловим будівництвом 
у містах нерідко супроводжується зменшенням 

рекреаційних зон, неврахуванням необхідності 
розбудови дитячих садів, шкіл, закладів охорони 
здоров’я тощо. Тож діяльність місцевих органів 
влади в інфраструктурній сфері має корелюватися 
із загальнодержавною політикою, а у більш широ-
кому плані – відповідати геостратегії розвитку 
сучасної України, стратегії державної інфраструк-
турної політики загалом.

Цілком зрозуміло, що термінологія, пов’язана 
з ДІФСП, здебільшого вживається в юридичних 
актах, якими регулюється транспортна, енерге-

Таблиця 2
Застосування у законодавчих актах України, якими регулюються суспільні відносини  

у соціальній сфері, понять ДІФСП

Закон України
Показник кіль-

кості застосувань 
понять ДІФСП

Контекст

Кодекс цивільного захисту України [4] 1
Орган виконавчої влади, який забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері 
транспорту та інфраструктури

Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я [6] -

Про державне прогнозування та розро-
блення програм економічного і соціаль-
ного розвитку України [7]

-

Про засади державної регіональної 
політики [8] -

Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяль-
ності [9]

-

Про соціальні послуги [14] -

Про основні засади (стратегію) держав-
ної екологічної політики [13] 8

Інфраструктура водовідведення та очисних спо-
руд; інфраструктура управління відходами; еко-
логічний складник державної системи захисту 
критичної інфраструктури; інфраструктура 
управління геоекологічними даними

Про освіту [12] 3 Інфраструктура окремого закладу освіти в кон-
тексті структурних підрозділів

Про наукову і науково-технічну діяль-
ність [11] 16 Наукова, дослідницька інфраструктура» інфра-

структура наукової, науково-технічної діяльності
Про культуру [10] 1 Культурна інфраструктура села
Про фізичну культуру і спорт [19] 1 Об’єкти туристичної інфраструктури
Про Цілі сталого розвитку України на 
період до 2030 року [20] 1 Створення стійкої інфраструктури

Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики щодо соціального 
захисту населення та захисту прав дітей 
[17]

-

Про схвалення Стратегії забезпечення 
біологічної безпеки та біологічного 
захисту за принципом «єдине здоров’я» 
на період до 2025 року [18]

1 Руйнування інфраструктури

Про схвалення Концепції реалізації дер-
жавної політики у сфері забезпечення 
енергетичної ефективності будівель [15]

6 Інфраструктура веб-порталів, інфраструктурні 
фонди ЄС

Про схвалення концепції реалізації 
державної політики у сфері сприяння 
розвитку соціально відповідального 
бізнесу [16]

2 Дорожня інфраструктура, транспортна 
інфраструктура
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тична галузь, сфера критичної та цифрової інф-
раструктури. Проте з наукових позицій цікаво 
розглянути, наскільки широким є діапазон засто-
сування цих понять у «нетипових» галузях.

На підтвердження робочої гіпотези щодо того, 
що правове регулювання ДІФСП недостатньою 
мірою охоплює ті сфери, які у суб’єктів законот-
ворчості слабо асоціюються з інфраструктурою, 
на прикладі соціальної інфраструктури був про-
ведений контент-аналіз текстів основних законів 
і підзаконних актів, якими внормовується діяль-
ність органів влади у досліджуваному аспекті. 
Результати аналізу відображені в таблиці 2.

Дані, що містяться в таблиці, наочно демон-
струють, що застосування понятійно-катего-
ріального апарату ДІФСП у соціальній сфері 
знаходиться у прямій залежності від уявлень і впо-
добань суб’єктів нормотворчості. З 16 проаналізо-
ваних актів майже у половині (точніше – у 7 актах) 
немає жодної згадки про поняття інфраструктури 
та інфраструктурної політики. У п’яти актах фік-
сується низька частотність вживання (по одному 
разу). У той же час в решті документів цей показ-
ник є доволі високим.

Таким чином, можна констатувати, що недо-
статня розробленість понятійно-категоріального 
апарату ДІФСП, відсутність семантичної уста-
леності термінології як наслідок призводять або 
до низьких показників вживання понять, або до 
застосування їх у занадто звуженому розумінні, 
або до відсутності гіперзв’язків між ними. Від-
так виправлення наявного становища можливе 
за умов юридико-лінгвістичного опрацювання 

термінологічного масиву з подальшим його від-
творенням у такому документі, як «Стратегія 
державної інфраструктурної політики України», 
що за нинішніх умов політичної турбулентності 
до олігархічного реваншу має бути затверджена 
Указом Президента України.

За інших умов після демонтажу фінансового 
та соціально-економічного та інформаційного під-
ґрунтя олігархічного консенсусу можливо схва-
лити цей документ розпорядженням Кабінету 
Міністрів України на кшталт того, як це було зро-
блено з аналогічною концепцією у сфері цифрової 
інфраструктури [5].

Подібна Стратегія як вид нормативно-право-
вого акта повинна вирізнятися широтою підходів, 
а не обмежуватися лише транспортною чи енерге-
тичною сферою, адже саме від комплексного розу-
міння залежатиме консолідація зусиль всіх полі-
тичних інститутів задля досягнення стратегічних 
цілей розвитку людини, суспільства і держави як 
єдиного організму, гуманізації суспільних відно-
син з метою комфортного розвитку особистості.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Проведений аналіз 
понятійно-категорійного апарату правового регу-
лювання стратегії державної інфраструктурної 
політики України (як політико-безпекової практики 
і як нормативно-правового акта) дозволив встано-
вити, що цей апарат натепер знаходиться на етапі 
свого формування. Процес ускладнюється муль-
тидисциплінарними підходами, що потребує узго-
дженості поглядів науковців різних галузей знань, 
політичних інститутів, суб’єктів нормотворчості.
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«Вибір способу (базового сценарію) є точкою відліку для побудови і реалізації  
усього плану реінтеграції».

«Донбас і Крим: ціна повернення»

У статті автор досліджує діяльність українського експертного середовища щодо побудови сценаріїв та виро-
блення стратегій повернення окупованих РФ територій ОРДЛО задля їх співвідношення з концепцією безпечної 
реінтеграції, котра з’явилась в українському інформаційному просторі у 2019 р. Паралельно із цим деталізуються 
терміни та поняття, як-от «реінтеграція», «деокупація» та «безпечність» задекларованих процесів. Дефініції цих 
понять особливо важливі сьогодні з огляду на багатогранність та багатоаспектність російської гібридної війни. Тож 
установлено, що сучасні наукові дослідження радше схильні вживати термін «деокупація» стосовно задекларо-
ваного владою процесу. Натомість термін «реінтеграція» не містить передісторії проблематики, а саме залишає 
в повітрі питання стосовно того, як саме ця реінтеграція відбулась (Сама по собі? Тоді їй повинні були передувати 
якісь деінтеграційні процеси? Які саме?) 

З огляду на характер дослідження було проаналізовано діяльність українських аналітичних центрів, які займа-
лись проблематикою виокремлення сценаріїв повернення окупованих Російською Федерацією українських тери-
торій, як-от: Національного інституту стратегічних досліджень (проведено аналіз станом на 2015 рік), Фонду 
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва (2020 рік) та аналітичного центру «Нова Європа» (2020 рік). Встановлена 
кількісна та якісна трансформація в часі щодо вироблення сценаріїв та виокремлення причин цього процесу.

На основі «Позиційного Документу щодо інституційного забезпечення політики безпечної реінтеграції на Сході 
України», опублікованого у 2020 р., розглянуто сутність сучасного розуміння українською владою процесу безпеч-
ної реінтеграції окупованих територій ОРДЛО. Встановлено, що основою забезпечення цієї політики (її матеріалі-
зацією) мала би стати Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена в жовтні 2019 р. Проте вона, 
на противагу «Державній цільовій програмі відновлення та розбудови миру в східних регіонах України» (грудень 
2017 р.), не містить конкретних тактичних кроків щодо стратегічного втілення «безпечної реінтеграції» (заходи, інф-
раструктурні проекти, виділені кошти). 

Як підсумок, у статті проведено зведений аналіз сценаріїв деокупації, запропонованих переліченими вище 
аналітичними центрами, та виокремлено компоненти, що стали точкою відліку для появи концепції безпечної 
реінтеграції.

Ключові слова: реінтеграція, деокупація, безпечна реінтеграція, сценарії реінтеграції.

The author investigates in the article the activities of the Ukrainian expert community to build scenarios and develop 
strategies for the return of the ORDLO territories occupied by the Russian Federation for their correlation with the concept 
of safe reintegration, which appeared in the Ukrainian information space in 2019. The terms and concepts such as 
‘reintegration’, ‘deoccupation’ and ‘security’ of the declared processes are concurrently specified. Definitions of these 
concepts are especially important at the present day considering the complexity and multidimensionality of Russian hybrid 
war. Therefore, it is established that modern scientific researches tends to use the term ‘deoccupation’ in relation to 
the process declared by the authorities. Meanwhile, the term ‘reintegration’ does not contain a background of the topic, 
namely, the question of how exactly this reintegration took place remains (By itself? Then should it have been preceded by 
some deintegration processes? What kind exactly?) 

Taking in consideration the nature of the investigation, the activities of Ukrainian think tanks were analyzed, which 
dealt with the issue of identifying scenarios for the return of the territories occupied by the Russian Federation, such 
as the National Institute for Strategic Studies (analysis as of 2015), Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation 
(2020) and the New Europe think tank (2020). Quantitative and qualitative transformation over time in terms of scenario 
development has been established and the reasons for this process have been identified.

On the ground of Position Document on the Institutional Support of the Safety Policy of Reintegration in Eastern 
Ukraine, published in 2020, the essence of the modern understanding by the Ukrainian authorities of the process of safe 
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reintegration of the ORDLO occupied territories is considered. It is established that the basis for ensuring this policy (its 
materialization) should be the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, approved in October 2019. 
However, it in opposition to the State Target Program for Restoration and Building of Peace in the Eastern Regions 
of Ukraine (December 2017) does not contain specific tactical steps for the strategic implementation of ‘safe reintegration’ 
(measures, infrastructure projects, appropriations). Consequently, the article summarizes the deoccupation scenarios 
proposed by the above-mentioned think tanks and identifies the components that became the reference point for the safe 
reintegration concept emergence.

Key words: reintegration, deoccupation, safe reintegration, reintegration scenarios.

Постановка проблеми. В українському інфор-
маційному просторі 2019–2020 рр. стосовно про-
блематики повернення окупованих Російською 
Федерацією частин територій Донецької та Луган-
ської областей з’явився термін «безпечна реін-
теграція», який покликаний був передусім заде-
кларувати наміри нової української влади щодо 
подальших дій у розв’язанні проблеми повер-
нення територій. Проте незрозумілою і непропра-
цьованою залишалась практична основа запропо-
нованого словосполучення – впадала в око майже 
повна відсутність глибинного аналізу процесів на 
основі досліджень експертного середовища. Зага-
лом, можна стверджувати, що термін «безпечна 
реінтеграція» виявився радше політичним (запо-
літизованим), котрий був покликаний:

1) «закинути» в публічний простір наміри 
влади;

2) проаналізувати суспільну реакцію щодо 
запропонованого явища (процесу?) в Україні;

3) «промоніторити» реакцію країни-окупанта;
4) ініціювати суспільний дискурс щодо запро-

понованої проблематики;
5) виявити та виокремити стратегію і тактику 

втілення в життя заданої моделі. 
Натепер із впевненістю можна говорити лише 

про реалізацію перших двох пунктів запропоно-
ваного вище переліку (можливо, ще третього – 
у публічному просторі інформація відсутня). А от 
що стосується розроблення та реалізації моделі 
«безпечної реінтеграції» (стратегії та тактики), то 
справа не отримала логічного продовження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В українській науковій думці політика «безпеч-
ної реінтеграції» не підлягала детальному аналізу 
та «препаруванню з огляду на її відносну новизну 
та загальний характер». Тож основою дослі-
дження стали колективні монографії Національ-
ного інституту стратегічних досліджень «Донбас 
і Крим: ціна повернення» [1] та «Україна і Росія: 
дев’ятий вал чи Китайська стіна» [2], опубліковані 
у 2015 році. Із сучасних українських дослідників 
у даній проблематиці слід виокремити наукові 
тези І. Грідіної «Реінтеграція» «Донбасу»: Термі-
нологічна пастка гібридної війни» [4] та інтерв’ю 
«Дзеркалу тижня» професора кафедри історії 
слов’ян Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, літератора, координатора 
громадянського руху «Деокупація. Повернення. 
Освіта» Олени Стяжкіної [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Якщо загальна проблема 
в цьому дослідженні – це сутність та особливості 
реалізації політики безпечної реінтеграції, то 
невирішені раніше частини проблеми – це співвід-
ношення задекларованої політики зі сценаріями 
повернення окупованих територій, виробленими 
раніше українськими аналітичними центрами.

Формулювання цілей статті. Мета даного 
дослідження – дослідити діяльність експертного 
середовища щодо моделей реалізації запропоно-
ваного сценарію реінтеграції окупованих терито-
рій та проаналізувати наявність (або відсутність) 
комплексного підходу до сформульованої про-
блематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основою розробки моделі «безпечної реінтегра-
ції» могли би стати дослідження українських 
аналітичних центрів, співпраця з якими повинна 
бути основою у прийнятті політичних рішень 
демократичного суспільства. Шкода, що система 
прийняття політичних рішень за принципом «Дер-
жава – це я!», котра залишилась Україні у спадок 
із радянських часів, змінюється так повільно. 
Адже саме фабрики думок, аналітичні центри 
(think tank, think factory, policy institute, research 
institute, research center), котрі виконують функцію 
моніторингу суспільної думки та аналізу суспіль-
них процесів, здатні на основі досліджень генеру-
вати стратегічні рішення та пропонувати тактичні 
кроки щодо їх реалізації. 

Саме експертне середовище зможе надавати 
владним пропозиціям упорядкованості, обґрунто-
ваності, об’єктивності та системності.

Фундатором, основоположником та піонером 
у дослідженнях реінтеграційних процесів щодо 
окупованих Російською Федерацією українських 
територій став Національний інститут страте-
гічних досліджень з опублікованою у 2015 році 
колективною працею «Донбас і Крим: ціна повер-
нення». Розділ 8 під назвою «Донбас: повер-
нення в майбутнє. Умови реінтегрування тимча-
сово окупованих територій Донбасу» на більше 
ніж 60-ти сторінках містить і політико-правові 
питання відновлення правопорядку, і шляхи подо-
лання гуманітарної катастрофи, і виклики для 
державної інформаційної політики, й особливості 
економічної та фінансової взаємодії. Проте най-
більшої уваги з огляду на досліджувану тематику 
заслуговує підрозділ, у котрому аналізуються ймо-
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вірні практичні сценарії повернення окупованих 
територій Донбасу (Стратегія для Донбасу). Вибір 
способу (чи базового сценарію) є необхідною 
точкою відліку для розбудови і реалізації всього 
плану реінтеграції (деокупації?). Їх автори виділя-
ють всього три: 

1. Здійснення воєнної операції зі звільнення 
окупованих територій (хорватський варіант); 

2. Компроміс із представниками ДНР/ЛНР на 
основі Мінських домовленостей (молдавський 
варіант); 

3. Добровільна реінтеграція окупованих тери-
торій на основі волевиявлення їх мешканців 
та організованого для цього спеціального перего-
ворного процесу з політичними представниками 
регіону (німецький варіант) [1, c. 253–255]. 

У даній монографії заслуговує на увагу те, що 
не лише пропонуються варіанти повернення тери-
торій, але й аналізуються переваги та недоліки 
реалізації кожної стратегії, а також імовірна реак-
ція на кожну із запропонованих стратегій зацікав-
лених сторін (Російської федерації, ЄС, так зва-
них «ЛНР-ДНР»). Також автори роблять спробу 
спрогнозувати майбутні сценарії розвитку подій 
та ймовірну долю окупованих територій України 
(як ТОТ ОРДЛО, так і Криму) [1, с. 439–457]. Свої 
прогнозні сценарії російсько-української війни 
вони розглядають у двосторонньому, регіональ-
ному і глобальному вимірі [2, с. 63–93].

«Німецький варіант» реінтеграції, котрий 
базується на добровільному бажанні окупованих 
територій повернення в Україну (окупованого 
населення), повинен містити відповідні переду-
мови, які би спонукали реалізацію цього процесу. 
Привабливість цієї моделі визначається тим, що 
повернення втрачених територій повинне відбу-
ватись шляхом застосування не воєнної, а «м’якої 
сили», що означає визнання іншою стороною (РФ, 
окупаційною владою ТОТ ОРДЛО) переваг полі-
тичної та економічної системи України. Тобто 
Україна як держава повинна продемонструвати 
позитивний, привабливий вектор власного роз-
витку задля створення сприятливого середовища 
добровільної реінтеграції. На думку співавтора 
монографії Горбуліна, такий сценарій може бути 
розрахований на перспективу 5–7 років (ствер-
джував автор у 2015 р.!). «Його реалізація поки що 
виглядає доволі утопічною, але оскільки варіант Б 
(домовленість із «ЛДНР») є програшним, а варіант 
А (відкриті військові дії) нереалістичним, то саме 
варіант В слід взяти за основу національної стра-
тегії реінтеграції Донбасу як базовий» [1, с. 256]. 
«Утопічність» даного сценарію підсилюється від-
термінуванням політичних змін у РФ (економічні 
та політичні санкції не дали бажаного резуль-
тату). Також на основі проведеного SWOT-аналізу 
автори нового дослідження виокремлюють такі 
слабкі сторони «німецького варіанту»:

– Висока залежність від позиції зовнішніх 
гравців; 

– Поява нелояльних суспільно-політичних груп 
після об’єднання;

Та загрози:
– Формування соціально-економічних дисба-

лансів унаслідок об’єднання; 
– Невизначене майбутнє осіб, причетних до 

тяжких злочинів, після реінтеграції відторгнутої 
території [3, c. 15].

І ще один вагомий аспект. Гібридна війна – це 
в тому числі війна термінів та понять. Тож, закида-
ючи в публічний простір нову термінологію, пода-
ють нові меседжі, котрі (свідомо чи несвідомо) 
впливають на відношення до тих чи інших подій, 
формують стереотипи, визначають установки 
та переконання громадян. Це саме та ситуація, 
коли за необережного поводження з термінами, за 
недбалого відношення до визначення понятійного 
апарату в інформаційному просторі з’являються 
розмови про «громадянську війну», «громадян-
ський конфлікт», «сепаратистів», «російсько-укра-
їнський конфлікт», «ополченці», «повстанців», 
«Донбас» як окремий регіон України і т.д. Отже, 
необхідно ретельніше добирати слова та вислови, 
формулювати словосполучення, котрі невдовзі 
набудуть широкого вжитку через телебачення, 
соціальні мережі чи інші комунікаційні канали. 
Адже дієвість чотирьох основних принципів геб-
бельсівської пропаганди ніхто не відміняв (одне 
з яких – тотальне повторення одних і тих самих 
меседжів). 

Згадане вище експертне середовище неодноз-
начно віднеслось до термінологічного слово-
сполучення «безпечна реінтеграція». Зокрема, 
доктор історичних наук І. Грідіна говорить про 
недоречність у даному випадку слова «реінтегра-
ція», оскільки за дужками залишається попередня 
дезінтеграція та її причини, яка обов’язково пере-
дує реінтеграції (інтеграція як об’єднання в одне 
ціле – дезінтеграція – реінтеграція). Тобто авторка 
говорить про формально вірні терміни, проте 
позбавлені гібридно-інформаційного забарвлення, 
котрі мають містити сенси та тлумачити позиції 
держави Україна. На її думку, український інфо-
простір з надмірною обережністю оперує такими 
дефініціями, як «агресія», «вторгнення» та «оку-
пація» [4, с. 22]. Тож вона вважає «за доцільне 
в науковому та політичному офіційному дискурсі 
використовувати замість терміна «реінтеграція» 
термін «переосвоєння», «відновлення» (суве-
ренітету), «деокупація». Термін «реінтеграція» 
доцільно використовувати тільки у словосполу-
ченні з «тимчасово окуповані території» [4, с. 25].

Ідеологом терміна «деокупація» вважа-
ється історик (доктор історичних наук, у мину-
лому – професор кафедри історії слов’ян Доне-
цького національного університету імені Василя 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
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Стуса), літератор, координатор громадянського 
руху «Деокупація. Повернення. Освіта» Олена 
Стяжкіна. В інтерв’ю «Дзеркалу тижня» у 2017 р. 
щодо терміна «реінтеграція» вона стверджувала: 
«Слово це непогане, якщо «реінтеграція» вписана 
в «деокупацію»» [5].

Задля уникнення термінологічного хаосу та без-
ладу у визначенні та вживанні понять Міністерство 
з питань тимчасово окупованих територій та вну-
трішньо переміщених осіб у 2019 році випустило 
посібник, розрахований на широку аудиторію. 
Він містить словник термінів, котрі потребували 
модернізації в умовах російсько-української війни 
та синхронізації з новітніми подіями в Україні 
(АБВ. Збройний конфлікт в термінах. (Путівник 
для України). У передмові Вадим Черниш, на той 
час міністр з питань тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених осіб України, 
стверджує: «Чим краще ми розуміємо, що від-
бувається і чому – тим швидше ми рухатимемося 
в напрямку розв’язання конфлікту та повернення 
стійкого миру і можемо це просто та коректно 
пояснити суспільству» [6, c. 3]. Як і назва посіб-
ника, що містить словосполучення «збройний 
конфлікт», так і передмова міністра абсолютно 
оминають причини «конфлікту». А коротенький 
контент-аналіз самої передмови дає можливість 
акцентувати на відсутності причинно-наслідко-
вих зв’язків між агресією Російської Федерації 
та війною в Україні. Термін «реінтеграція» тут 
пояснюється як повернення тимчасово окупова-
них територій України, населення, що на них про-
живає, в єдиний конституційний простір України 
[6, с. 39]. Термін «безпечна реінтеграція» відсутній. 

Якщо розглядати дефініцію поняття «безпечна 
реінтеграція» з акцентом на понятті «безпечна», то 
необхідно виокремити деякі аспекти цього явища, 
на які немає відповіді в українському інформацій-
ному просторі. Йдеться про безпечність реінте-
граційної політики з урахуванням інтересів кого 
саме із суб’єктів (стейкхолдерів?) даного про-
цесу: для держави Україна? Європейських парт-
нерів? Російської Федерації? Окупаційної влади 
ТОТ ОРДЛО? Громадян України на ТОТ ОРДЛО 
(скільки їх залишилось?) Усіх одразу?

Тож «безпечність» кожен із перелічених 
суб’єктів трактуватиме по-своєму. Відповіді на 
поставлені питання повинен був забезпечити 
«Позиційний Документ щодо інституційного забез-
печення політики безпечної реінтеграції на Сході 
України» (далі – «Документ»), котрий з’явився 
у лютому 2020 року. Цей «Документ» оформле-
ний за матеріалами пресбрифінгу Національної 
платформи «Діалог про мир та безпечну реінте-
грацію», започаткованої в лютому 2018-го року.  
У ньому йдеться, що під «безпечною реінте-
грацією» розуміються «процеси у формуванні 
та реалізації політик, стратегій та дій уряду, 

що направлені на досягнення стійкого миру на 
засадах відновлення територіальної цілісності 
та суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях, захисту прав людини, забезпечення 
їхніх соціально-гуманітарних потреб, віднов-
лення функціонування демократичних інститутів, 
забезпечення національної єдності та соціальної 
згуртованості, збереження та поглиблення гума-
нітарних контактів між людьми, які мешкають на 
підконтрольній Україні території та на тимчасово 
окупованій території» [7, с. 4]. Запропонована 
концепція, на думку авторів документу, може бути 
реалізована в разі тісної співпраці та взаємодії 
в трьох керунках: 

 – міжнародне співробітництво; 
 – реінтеграція (чи деокупація?) прифронтових 

та тимчасово окупованих територій; 
 – забезпечення національної єдності та соці-

альної згуртованості.
Під час подальшого детального аналізу «Доку-

менту» кидається у вічі його «поверхневість» 
та декларативний характер. 16 із загальних 28-ми 
сторінок тексту займає історичний екскурс в істо-
рію виникнення проблеми та діяльність держав-
ної влади до 2019 року щодо вироблення політики 
з повернення окупованих Російською Федерацією 
територій (основні з яких були прийняті Верхо-
вною Радою у 2015–2018 рр.). Фундаментом стала 
Концепція Державної цільової програми від-
новлення та розбудови миру в східних регіонах 
України, схвалена 31 серпня 2016 року за розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України (№ 892) [8]. 
Базуючись на цій Концепції, постановою Кабі-
нету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 
№ 1071 було затверджено Державну цільову 
програму відновлення та розбудови миру в схід-
них регіонах України (виконання передбачено до 
2020 року) [9]. І вже в цій Програмі містився пере-
лік пріоритетних напрямів та конкретних кроків 
(Додаток 2 під назвою «Очікувані результати»), 
котрі би сприяли поверненню окупованих терито-
рій у довготривалій перспективі. Вибраний вико-
навчим органом влади України варіант полягає 
в розв’язанні проблеми, що передбачає здійснення 
комплексних заходів з відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України. Тобто йдеться 
про модернізацію всіх аспектів життєдіяльності 
східних регіонів України на засадах сталого роз-
витку (за економічним, соціальним та екологічним 
вимірами). (Тут напрошується паралель з одним зі 
сценаріїв, поданих у монографії «Донбас і Крим: 
ціна повернення») Слід зазначити детальне роз-
роблення та комплексність Програми, адже нею 
передбачені обсяги та джерела фінансування 
(2017–2023 р.), а також очікувані результати по 
кожному із зазначених напрямів і пріоритетів:

 – у відновленні критичної інфраструктури та 
соціальних послуг (капітальні ремонти освітніх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
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та медичних закладів, відбудова тих, що постраж-
дали внаслідок бойових дій);

 – відновлення житлового фонду, зокрема для 
внутрішньо переміщених осіб;

 – відновлення критичної енергетичної 
інфраструктури;

 – капітальний ремонт автодоріг місцевого 
значення, мостів, відновлення залізничного 
транспорту;

 – відновлення системи водопостачання та 
водовідведення;

 – у блоці «Економічне відновлення» – відбу-
дова та оновлення інфраструктури зрошувальних 
систем Донецької та Луганської областей, забез-
печення належного рівня біологічної безпеки; 

 – у рамках напряму ІІІ «Соціальна стійкість та 
розбудова миру» – забезпечення психологічної та 
соціальної підтримки населення, яке постраждало 
від збройного конфлікту; захист населення, що 
постраждало від збройного конфлікту; громадська 
безпека; доступ до правосуддя; розвиток місцевого 
самоврядування в контексті децентралізації і т.д. [9]. 

Центр «Нова Європа» у 2020 році проаналізу-
вав 8 сценаріїв розвитку подій на Сході України на 
найближчий рік (з урахуванням побажань влади 
щодо вивчення та розроблення моделей швидшого 
врегулювання конфлікту). Експерти (38 україн-
ських і 27 закордонних) мали оцінити ймовірність 
і бажаність кожного із запропонованих сцена-
ріїв розвитку ситуації з урегулювання конфлікту 

навколо Донбасу. Серед запропонованих сценаріїв 
були такі:

Сценарій № 1. Статус-кво
Сценарій № 2. Заморожування конфлікту
Сценарій № 3. Реінтеграція Донбасу на засадах 

децентралізації
Сценарій № 4. Автономізація / Особливий ста-

тус Донбасу
Сценарій № 5. Військова операція (з повер-

нення окупованих територій)
Сценарій № 6. Російський наступ (повномасш-

табне вторгнення в Україну). Існують ще Підсце-
нарій № 1 – Вихід із Мінського процесу та Підсце-
нарій №2. Введення миротворчої місії [10, с. 5].

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва у 2020 році для німецького аналітичного 
видання Ukraine Analysen проводив дослідження, 
в якому було виокремлено п’ять таких імовірних 
сценаріїв розвитку подій стосовно окупованих 
Росією на Сході України територій: 

Сценарій 1: Швидке мирне врегулювання на 
умовах Росії.

Сценарій 2: Нав’язування Україні «замороже-
ного» конфлікту в Донбасі.

Сценарій 3: Зрив мирного процесу.
Сценарій 4: Продовження конфлікту на висна-

ження та ізоляцію України.
Сценарій 5: Поступове врегулювання кон-

флікту на основі повної територіальної цілісності 
України (табл. 1) [11]. 

Таблиця 1
Зведена таблиця ймовірних сценаріїв розвитку подій  

(на основі досліджень аналітичних центрів), що можуть слугувати вдосконаленню концепції 
безпечних реінтеграційних (деокупаційних) процесів ТОТ ОРДЛО

За версією НІСД (2015р.) Центр «Нова Європа»  
(2020 р.)

Фонд «Демократичні ініціа-
тиви» (2020 р.)

1. Здійснення воєнної операції зі звіль-
нення окупованих територій (хорватський 
варіант)

1. Статус-кво 1. Швидке мирне врегулювання 
на умовах Росії

2. Компроміс із представниками ДНР/ЛНР 
на основі Мінських домовленостей (мол-
давський варіант) 

2. Заморожування конфлікту 2. Нав’язування Україні «замо-
роженого» конфлікту в Донбасі

3. Добровільна реінтеграція окупованих 
територій на основі волевиявлення їхніх 
мешканців та організованого для цього спе-
ціального переговорного процесу з полі-
тичними представниками регіону (німець-
кий варіант) 

3. Реінтеграція Донбасу на заса-
дах децентралізації 3. Зрив мирного процесу

4. Автономізація / Особливий 
статус Донбасу

4. Продовження конфлікту на 
виснаження та ізоляцію України

5. Військова операція (з повер-
нення окупованих територій)

5. Поступове врегулювання кон-
флікту на основі повної терито-
ріальної цілісності України

6. Російський наступ (повно-
масштабне вторгнення в 
Україну)
7. Вихід із Мінського процесу 
8. Введення миротворчої місії
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Слід зазначити, що натепер спектр сценаріїв 
значно розширився в порівнянні з 2015 роком. 
Це пов’язано з багатьма факторами, серед яких:

 – зміна кількісного та якісного складу стейк-
холдерів (зацікавлених сторін). Якщо на початок 
2015 року Україна опинилась один-на-один з агре-
сором, а про широкомасштабні санкції проти РФ 
лише йшлося, то станом на 2021 р. можна ствер-
джувати, що санкційна політика, на яку поклада-
лась Україна, не дала бажаних результатів;

 – існуючий статус-кво заставляє українську 
владу шукати нові ефективні сценарії завершення 
війни та повернення окупованих територій.  
Так, у 2017–2018 рр. генерується ідея введення 
миротворчої місії;

 – досвід ведення бойових дій та переговорного 
процесу з окупантом, набуті впродовж 7,5 років, 
дають можливість стверджувати про відсутність 
простих чи стандартних (хорватський сценарій, 
молдовський, німецький) рішень щодо вирішення 
проблеми українських окупованих територій 
Донбасу;

 – велика кількість факторів впливу на вирі-
шення ситуації щодо повернення окупованих 
територій та їхня багатогранність, а також велика 

частка присутності людського фактору ускладнює 
побудову логічного «дерева рішень» із заданої 
проблематики.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. У статті аналізується під-
ґрунтя виникнення концепції безпечної реінтегра-
ції, а саме те, наскільки ця концепція опрацьована 
експертним середовищем та наскільки ймовір-
ний у найближчому майбутньому такий розви-
ток подій. Зі зведеної таблиці сценаріїв, запропо-
нованих аналітичними центрами у різних роках 
(2015 і 2020 рр.), прослідковується трансформація 
ймовірних варіантів розвитку подій. Тож страте-
гія «безпечної реінтеграції» з огляду на її тракту-
вання політичною елітою найбільше співвідно-
ситься із запропонованим у 2015 р. «німецьким 
варіантом» розвитку подій (сценарієм), де йдеться 
про добровільну реінтеграцію окупованих тери-
торій. Проте така реалізація відтермінована в часі 
і потребує надзусиль задля розбудови власної дер-
жави (можливо, звідси виникли ідеї та проекти 
«Велике будівництво», «Діджиталізація», телека-
нал «Дом»). І основне: «німецький варіант» мож-
ливий лише у випадку, якщо це буде вигідно керів-
ництву РФ (якщо воно цього захоче). 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА КРИТИКА ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ 
В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

PROBLEM ASPECTS AND CRITIQUE OF THE POLITICS 
OF MULTICULTURALISM IN EUROPEAN COUNTRIES
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Політика мультикультуралізму є одним з варіантів управління соціальним і культурним розмаїттям та часто 
застосовувалась чи поточно застосовується у країнах Європи. Тим не менше, попри свою популярність і відносну 
успішність у минулому столітті, сьогодні політику мультикультуралізму в більшості країн Європи все частіше й час-
тіше критикують і згортають, хоча вона номінально залишається на порядку денному державотворчих процесів 
у них. З огляду на це, особливо зважаючи, що Європа є регіоном, в якому кількість і частка відмов від політики 
мультикультуралізму на користь інших підходів до управління розмаїттям є найвищою в світі, наукову статтю при-
свячено тематиці проблемних аспектів і критики політики мультикультуралізму в країнах Європи – як загалом, так 
і в окремих з них. У дослідженні констатовано, що дефекти та критика політики мультикультуралізму в країнах 
Європи є різногранними та різноаспектними, внаслідок чого їх згруповано у певні кластери чи рубрики. Водночас 
загалом аргументовано, що критика політики мультикультуралізму і спроби засвідчити її колапс в аналізованому 
регіоні є доволі відносними та умовними внаслідок відсутності уніфікованого розуміння, гетерогенності й різно-
типності феномена мультикультуралізму. Відтак простежено, що оцінювання позитивів і негативів політики мульти-
культуралізму в країнах Європи залежить від того чи іншого змісту феномена мультикультуралізму, в результаті 
чого сьогодні можна легко вийти за рамки опозиції «асиміляція – інтеграція – мультикультуралізм». Тим не менш, 
все-ж аргументовано, що невдача і критика політики мультикультуралізму в країнах Європи зумовлена його пара-
доксальністю, адже ця політика створила саме те, проти чого вона й боролась і бореться досі, зокрема відмінності 
та ворожнечу між представниками різних груп і контроль титульної більшості над меншинами. Як наслідок, підсумо-
вано, що поточно мультикультуралізм у країнах Європи не може ефективно реалізовуватись, адже не існує довіри 
між групами меншин та більшістю.

Ключові слова: мультикультуралізм, політика мультикультуралізму, соціальне та культурне розмаїття, країни 
Європи.

The politics of multiculturalism is one of the options for managing social and cultural diversity and has often been 
used or is currently used in European countries. However, despite its popularity and relative success in the last century, 
the politics of multiculturalism in most European countries is increasingly criticized and curtailed nowadays, although it 
nominally remains on the agenda of state-building processes in them. Given this, especially given that Europe is the region 
where the number and share of rejections of multiculturalism in favor of other approaches to diversity management is 
the highest in the world, the scientific article focuses on problematic aspects and criticism of multiculturalism in Europe – in 
general and in some of them. The study states that the defects and criticisms of the politics of multiculturalism in European 
countries are multifaceted and multi-layered, as a result they are grouped into certain clusters or rubrics. At the same time, 
it is argued that the criticism of the politics of multiculturalism and attempts to witness its collapse in the analyzed region are 
quite relative and conditional ones due to the lack of unified understanding, heterogeneity and diversity of the phenomenon 
of multiculturalism. Thus, it is observed that the evaluation of the positives and negatives of the politics of multiculturalism 
in European countries depends on one or another content of the phenomenon of multiculturalism, as a result of which it 
is easy to go beyond the opposition “assimilation – integration – multiculturalism” nowadays. However, it is argued that 
the failure and criticism of multiculturalism in Europe is due to its paradoxical nature, as this politics has created exactly 
what it has fought and is fighting against so far, including differences and enmity between different groups and control 
of the titular majority over minorities. As a result, it is concluded that multiculturalism in European countries cannot be 
effectively implemented currently, since there is no trust between minority groups and the majority.

Key words: multiculturalism, politics of multiculturalism, social and cultural diversity, European countries.

Постановка проблеми. Європа (передусім 
Західна) є тією частиною світу, в якій чи не най-
більша кількість країн, зокрема Велика Британія, 
Данія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Шве-
ція і менше Бельгія, Греція, Італія, Фінляндія, 
Франція та Швейцарія, історично, хоч і з різ-
ною інтенсивністю та тривалістю, розробляли, 
застосовували й модифікували (або роблять це 
досі) політику мультикультуралізму як один 
із сучасних варіантів управління соціальним 
та культурним розмаїттям. Водночас Європа 

є тим регіоном, у якому кількість і частка відмов 
від політики мультикультуралізму є найвищою 
в світі, оскільки сьогодні більшість перелічених 
вище країн або вже відмовились від політики 
мультикультуралізму чи її окремих складників, 
або є дуже близькими до цього. З огляду на це 
безумовної уваги та дослідницької актуалізації на 
прикладі саме країн Європи заслуговує тематика 
проблемних аспектів і критики політики мульти-
культуралізму в країнах Європи – як загалом, так 
і в окремих з них.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Означена тематика є популярною в сучасній полі-
тичній науці, про що можна зробити висновок на 
підставі наявності надзвичайно широкого масиву 
праць і доробків (детально див. у Списку викорис-
таних джерел). Серед них базовими і найновішими 
є наукові розвідки за авторством широкого пере-
ліку таких вчених, як Дж. Александер [1], Р. Бер-
ман [2], Дж. Боуен [3], Р. Брубейкер [4], К. Колд-
велл [5], Т. Чоудрі [6], Х. Елвер [7], Р. Ейермен [8], 
Е. Гідденс [9], П. Гілрой [10], Н. Гоул [11], С. Гуд-
ман [12–15], А. Харріс [15], Н. Хопкінс та Л. Блек-
вуд [17], Я. Хусейн та П. Беггулі [18], К. Йоппке 
[19–22], П. Ківісто та Т. Фейст [23], А. Кундані 
[24], В. Кимлічка [25], А. Лентін та Г. Тітлі [26], 
Е. Мейсон [27], Д. МакГі [28], Л. МакЛарен [29], 
Н. Мір, Т. Модуд і П. Вербнер [30–32], М. Оссе-
ваарде [33, 34], Е. Філліпс [35], А. Раттансі [36], 
С. Шіффер та К. Вагнер [37], Ф. Таріфа та М. Ді 
Монте [38], М. Веркуйтен [40, 41], С. Вертовец 
та С. Вессендорф [41–44] й інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Тим не менш, навіть попри 
наявність дуже широкої палітри та вибірки дослі-
джень тематики мультикультуралізму в країнах 
Європи, така проблематика, як аспекти і критика 
політики мультикультуралізму в цьому регіоні 
та його окремих країнах, зовсім не є вичерпаною, 
оскільки поточно, з одного боку, вона є не до кінця 
систематизованою теоретично та має хороший 
потенціал для свого подальшого трансформу-
вання, а також, з іншого боку, зовсім не завершена 
практично й доволі часто залишається інституці-
оналізованою на державному рівні. Тому в цьому 
дослідженні наголос робиться на перевірці припу-
щення, що критика політики мультикультуралізму 
зовсім не обов’язково означає її згортання чи фіаско.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Враховуючи це, головним завданням 
запропонованого дослідження постає система-
тичний і скрупульозний аналіз проблемних аспектів 
й критики політики мультикультуралізму в країнах 
Європи, причому як на теоретичному, так і на 
практичному рівнях. Розв’язання поставленого 
завдання дозволить збагатити політичну науку 
різними висновками стосовно тематики європей-
ського мультикультуралізму, а також усвідомити 
їх у вітчизняному контексті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для того щоб підійти до аналізу поставленого 
дослідницького завдання, важливо з’ясувати пара-
метри й особливості становлення політики муль-
тикультуралізму в країнах Європи. Станом на 
сьогодні відомо, що європейський мультикульту-
ралізм почав набувати своєї відносної розповсю-
дженості і популярності в 60-х роках ХХ століття, 
коли чимало неєвропейських гастарбайтерів (тру-
дових іммігрантів) почали з причин соціальної 

та економічної потреби й зацікавленості (як їх 
самих, так і всіх приймаючих їх країн) прибувати 
до держав передусім Західної Європи [33]. Від-
так з часом політика мультикультуралізму в цих 
країнах була спрямована на те, щоб зберегти куль-
турні відмінності між європейськими (доміную-
чими) націями й іммігрантами (меншинами) за 
допомогою програм, наприклад, подвійного гро-
мадянства, національних субсидій для груп мен-
шин, громадського мовлення, присвяченого ідеям 
мультикультурності, тощо [25, c. 6; 29; 36, c. 9–10; 
42; 45]. Зумовлено це було тим, що ініціально дис-
курс про мультикультуралізм у Європі зображував 
іммігрантів доволі позитивно, зокрема як вразли-
вих людей з-за кордону, котрими часто маніпу-
лювали [1]. Принаймні до кінця 80-х – початку 
90-х років ХХ століття в більшості країн Європи 
існували достатні ознаки того, що європейське 
населення й еліти дійсно рухались у цьому напрямі.

Однак з часом, зокрема з кінця 80-х років 
ХХ століття, така логіка почала піддаватись сум-
ніву та критикуватись, особливо тоді, коли гастар-
байтери й інші типи іммігрантів почали залиша-
тись у європейських країнах їхнього проживання 
(на заміну «сезонній» міграції) та вимагати 
захисту своїх групових (а не стільки індивідуаль-
них) прав. Доповнилось це тим, що неєвропейські 
іммігранти в країнах Європи все частіше розпо-
чали створювати й розвивати економічно продук-
тивні етнічні та релігійні анклави, а деяким із них 
навіть вдалось увійти до культурної і політичної 
еліти Європи. Тому з часом протидія і критика 
мультикультуралізму в країнах Європи поступово 
розширилась [25, c. 3; 44, c. 3], а свого піку набула, 
коли назрілою виявилась проблема передусім 
мусульманських меншин у регіоні та в цілому 
політизації ісламу [25, c. 7; 30; 36, c. 16; 37, c. 79]. 
Як наслідок, уже навіть до початку 90-х років 
ХХ століття образи та стереотипи щодо іммігран-
тів стали дуже негативними в більшості країн 
Європи, а особливого процвітання набув антиіс-
ламський політичний популізм [1; 46]. 

Урешті, до початку ХХІ століття в Європі фак-
тично відбулось завершення соціального і навіть 
політичного формування своєрідної «мультикуль-
турної драми» [47], яка у багатьох випадках, при-
наймні в суспільно-політичному дискурсі, почала 
бути націленою на означення «смерті» політики 
мультикультуралізму [7; 10; 18; 37]. Найвідчут-
ніше це виявилось в ході і після фінансово-еко-
номічної кризи в світі з початку 2008 р. та почи-
наючи з нового витка міграційної кризи у Європі 
з 2014–2015 рр., хоча доволі яскраво простежува-
лось і раніше. Як наслідок, можна стверджувати, 
що жанр і наповненість політичного, суспільного 
та медійного дискурсу щодо управління соціаль-
ним й культурним розмаїттям та, зокрема, політики 
мультикультуралізму і проти так званого куль-
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турного релятивізму (на заміну якому в країнах 
Європи очікувано мав прийти «новий реалізм»), 
почали різко зміщатись, причому переважно 
у негативну сторону, починаючи із 90-х років 
ХХ століття, але постійно інтенсифікуючись 
і навіть інституціоналізуючись надалі [1; 46].

Причому в центрі уваги, як вже було зазначено 
вище, було поставлено передусім етноцентричну 
критику проти іммігрантів-мусульман та політич-
ного ісламу чи політизації ісламу [1], які виявились 
«нормалізованою політичною проблемою» медій-
ного, суспільного і політичного дискурсу в краї-
нах Європи [33]. У тому числі з точки зору дилем 
взаємовідносин секуляризму та релігії в таких 
країнах, як Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідер-
ланди, Німеччина, Норвегія та Франція, а посту-
пово і у всій Західній Європі. Цікаво, що відбулось 
це і в національному контексті, і в загальноєвро-
пейських публічних дебатах, у яких секуляризм 
почав ставати все більш центральною категорією 
«діагностики» сьогодення. Тим більше, що ісла-
мізм у цей час все частіше почав асоціюватись із 
революційною ідеологією (передусім через вплив 
Ірану) та тероризмом (найперше через вплив ідей 
Аль-Каїди й Талібану), а тому все частіше, принай-
мні в академічному середовищі, реконструювався 
навіть як своєрідний «новий комунізм» чи «новий 
фашизм» та «ісламобільшовизм» чи «ісламофа-
шизм» [2], проти негативних ефектів яких висту-
пає глобальний капіталізм [34; 48, c. 143]. Загалом 
же політика мультикультуралізму в регіоні була 
піддана критиці та трактувалась як невдала вна-
слідок пріоритетного визнання ідентичності іммі-
грантів за рахунок перерозподілу соціально-еко-
номічного добробуту.

Засвідчень означених вище явищ і процесів 
є чимало, адже в європейській політичній історії 
задокументовано надзвичайно широкі потенціал, 
палітру та «досягнення» критики й реакцій проти 
феномена і політики мультикультуралізму [1] – 
і загалом, і в тій чи іншій країні зокрема. Причому 
такі реакції і критика ґрунтуються як на демогра-
фічних й інституційних параметрах і фактах про 
імміграцію (передусім мусульманську), зокрема на 
питаннях освіти, багатства, участі й мобільності, 
так і на соціально-психологічних та культурно-
соціальних проблемах, зокрема на значенні й емо-
ціях у середовищі громадянського суспільства. 
Відображенням цього став, наприклад, той факт, що 
внаслідок посилення демографічної присутності 
іммігрантів-мусульман у різних країнах Європи 
антигромадянське конструювання найперше іслам-
ських цінностей змусило європейські титульні 
етноси та їхніх лідерів й інтелігенцію – у різних 
частинах партійно-ідеологічного спектра (тобто не 
тільки справа, однак й з зліва та з центру) – вимагати 
своєрідної гомогенізуючої асиміляції, через яку 
ефективно спотворювалось мусульманство [49].

На практиці в більшості країн Європи це вия-
вилось у тому, що, представляючи та розуміючи 
публічну практику політичного ісламу як безпо-
середню загрозу європейській демократії, у регі-
оні в 90-х роках ХХ століття і надалі сумарно було 
ініційовано та запроваджено цілком нові обмеж-
увальні заходи з приводу перевірки громадянства. 
Паралельно з ними поширення набуло зростання 
кількості та успішності / представництва ксено-
фобських політичних партій та різноманітних 
нових форм неофашистського насилля [1]. І це 
попри те, що ще декілька років чи десятиліть до 
цього, тобто до кінця 80-х років ХХ століття, 
у таких країнах, як Велика Британія, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Франція, Швеція тощо, 
ключові ліберальні і соціалістичні / соціал-демо-
кратичні політсили й діячі, а також науковці, сус-
пільствознавці й інтелектуали в один голос про-
голошували про доцільність створення «нової» 
постнаціональної та багатокультурної Європи 
і розуміли цей процес як цілком керований та впо-
рядкований [31; 32; 41; 50].

Однак сьогодні таке спершу винятково пози-
тивне розуміння доцільності управління соціаль-
ним та культурним розмаїттям засобами й інстру-
ментарієм саме політики мультикультуралізму все 
більша кількість науковців та політиків вважає 
помилковим. Навіть більше, вони зазначають, що 
вже у перші десятиліття політики мультикульту-
ралізму в країнах Європи (там, де це, звісно, мало 
місце) «хвилі» незахідної / неєвропейської іммі-
грації хоча б частково сприймались якщо не цілко-
вито негативно, то принаймні скептично та доволі 
підозріло [51; 52, c. 51]. Тим не менш, знадо-
билось понад три десятиліття – від кінця 50-х – 
початку 60-х до кінця 80-х – початку 90-х років 
ХХ століття – для того, щоби «спазми антагоніз-
мів» політики мультикультуралізму вплинули на 
вироблення широкої суспільної реакції із приводу 
значного відриву Європи від європейської грома-
дянської сфери у її первісному чи традиційному 
вигляді [1]. Тому в більшості країн Європи (най-
меншою мірою у Сполученому Королівстві) повна 
або ж часткова відмова від політики мультикульту-
ралізму, принаймні щодо груп мусульман і явища 
політизованого ісламу, лідерами різних партій 
та інтелектуалами, а також народними масами 
та масовою культурою була продемонстрована 
вже наприкінці минулого століття чи принаймні 
після подій 11 вересня 2001 р. Навіть попри фор-
мальну дієвість у деяких із цих країн політики 
мультикультуралізму на державному рівні.

Наприклад, у різних країнах Європи почалось 
політичне цькування мусульман і суттєве й нарос-
таюче заперечення політики мультикультура-
лізму з цього приводу, зокрема внаслідок того, що 
мусульманські практики й місця почали все час-
тіше сприйматись як небезпечні антигромадянсько 
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і загрожуючі європейській демократії як такій [1]. 
Статистичним підтверденням доцільності таких 
дій стали європейські опитування в першій декаді 
ХХІ століття, які продемонстрували, що «біль-
шість вважає, що їхня країна досягла меж куль-
турного / етнічного розмаїття» [53, c. 3]. Так, 
40 відсотків респондентів у цей час виступили 
проти надання громадянських прав і свобод навіть 
легальним неєвропейським іммігрантам, а тре-
тина опитаних прямо підтримала потребу їхньої 
репатріації, оскільки вважала, що саме політика 
мультикультуралізму, передусім стосовно мусуль-
ман, стала винною у сегрегації європейських 
суспільств [1]. Причому наголос робився (і про-
довжує робитись) на тому, що всьому проблемою 
є надмірна повага європейського соціуму до різ-
них ісламських цінностей і відмінностей, а не так 
звана антимусульманська дискримінація та соці-
альне неблагополуччя мусульман загалом.

Як наслідок, вже 2007 р. лідер британських 
Консерваторів (які в той час були в опозиції) 
Д. Камерон прирівняв політику мультикультура-
лізму до «культурного сепаратизму», засудивши 
її як «навмисне послаблення … колективної іден-
тичності», а вже будучи прем’єр-міністром (почи-
наючи з 2010 р.), назвав мультикультуралізм «ката-
строфічною» та «неправильною доктриною», яка 
запровадила конструкцію «буквально, легального 
апартеїду» [1; 44, c. 1–31]. Подібні чи навіть сер-
йозніші / критичніші звинувачення й епітети 
почали застосовувались щодо мультикультура-
лізму і в інших країнах Європи, із-поміж яких 
феномени «балканізації суспільства» та комуні-
таризму у Франції [54, c. 92] чи логіка констру-
ювання «паралельних суспільств» у Німеччині 
[44, c. 8]. З цього приводу міністр внутрішніх справ 
ФРН від Християнсько-демократичного союзу 
В. Шойбле ще у 2006 р. аргументував: «Якщо 
ми хочемо відчувати себе частиною колективу, 
то має бути щось, що пов’язує нас на більш гли-
бокому людському рівні, на рівні релігії та куль-
тури, а також цінностей та ідентичності» [55, c. 9].

Подібна і негативна динаміка ставлення до 
політики мультикультуралізму, але передусім до 
мусульман, у країнах Європи виникла й почала 
поширюватись і в середовищі науковців й інтелек-
туалів, котрі зазначають про громадянську недієз-
датність та загрозу демократії зі сторони іммігран-
тів [46]. Зокрема, у 2005 р. впливовий італійський 
коментатор О. Фаллачі заявила для “The Wall 
Street Journal”, що Європа більше не є Європою, 
а швидше «Єврабією» – колонією ісламу, в якій 
вторгнення мусульманства відбувається не лише 
у фізичному сенсі, але також і в ментальному 
та культурному вимірах, через що це вторгнення 
отруює демократію із очевидними наслідками для 
свободи думки та для самого поняття свободи [56]. 
Своєю чергою у 2010 р. консервативний німецький 

письменник Г. Монат сказав для “Der Tagesspeigel”, 
що іслам зовсім не є і не може бути частиною 
Європи, бо він історично був і лишається супро-
тивником Європи, у тім числі в культурному, сус-
пільному, політичному, конституційному чи зага-
лом правовому сенсі [57], чим було підтверджено 
думку інших інтелектуалів і науковців [5; 58]. 

Однак найцікавіше те, що проти політики 
мультикультуралізму у Європі наприкінці першої 
декади ХХІ століття почали виступати (хоча й дещо 
пізніше, ніж консерватори та націоналісти) також 
і ліберальні та соціалістичні політики й інтелекту-
али, які протестували передусім проти ісламської 
імміграції, зважаючи на трансцендентні політичні 
принципи чи на прагматичну реальність у регі-
оні [1]. А деякі ж із них попереджали про ризики 
політики мультикультуралізму навіть раніше, як, 
наприклад, нідерландський соціолог та соціал-
демократ П. Шеффер, який ще 2000 р. у газеті 
“NRC Handelsblad” зазначив, що однією з най-
впливовіших інтелектуально-політичних полемік 
сучасності стала «мультикультурна драма» [47], 
а сам мультикультуралізм постав «картковим 
будинком», який у Європі повинен бути замінений 
опорою асиміляціонізму й інтеграції [4; 8].

Водночас, але в соціальній сфері, у 2009 р. 
в Швейцарії було організовано та проведено наці-
ональний референдум, за результатами якого 
було заборонено мінарети [11]. У Нідерландах 
в ідентичний період чимало екстремістських груп 
почали публічно трактувати мінарети як «палаци 
ненависті» [49], а в Данії група провідних кари-
катуристів здійснила «напади» на Аллаха, зобра-
зивши його як «вузькодушного тирана, блазня 
та зловмисника» [59]. В цьому ж дусі у Франції 
в 2011 р. дівчатам і молодим жінкам у державних 
школах було заборонено носити їхні традиційні 
хустки, оскільки у суспільстві, чи, принаймні, 
в його європейській частині, було вироблено уяв-
лення про те, що нікаб – це мусульманський сим-
вол підкорення патріархальній владі та релігійній 
догмі [3]. Загалом же у Європі було вироблено 
переважаюче ідентичнісне, політичне і соціальне 
уявлення, що цьому регіонові та його країнам 
потрібна не абстрактна політика мультикульту-
ралізму, а нового та реального асиміляціонізму 
як ефективного способу соціальної і культур-
ної інкорпорації та громадянської інтеграції [4]. 
Саме завдяки цьому у європейському академіч-
ному середовищі було прийнято імідж «сейсміч-
ного зрушення» в політиці стосовно іммігрантів, 
зокрема від політики мультикультуралізму (до 
90-х років ХХ століття) до політики асиміляціо-
нізму (після цього), більше орієнтованої на інте-
грацію та громадянство [21; 27; 35, c. 4].

Причому у різних країнах Європи це було зро-
блено доволі по-різному. Так, у Великій Британії 
було ускладнено політику щодо імміграції та нату-
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ралізації, які почали характеризуватись різнома-
нітними «перевірками громадянства» й іншими 
громіздкими бар’єрами для «інтеграції» іммігран-
тів [12; 14; 22]. Крім того, нові критерії і правила 
почали вимагати, щоби потенційні громадяни 
Великої Британії вміло демонстрували обізна-
ність із національними традиціями і мовою цієї 
держави [60], а «заробляння громадянства» стало 
можливим лише після певного випробувального 
терміну (на початку другої декади ХХІ століття 
термін становив три роки [6]). Натомість у Нідер-
ландах запитують неєвропейських іммігрантів 
передусім про гомосексуалізм, нудизм, жіночі 
дрес-коди та атеїзм, однак звільняють від таких 
запитань вихідців із інших країн Західної Європи 
[61; 62]. Своєю чергою в Австрії у державних 
тестах перевіряють знання іноземцями назв і дат 
історичних битв [61], а в Німеччині запитують про 
полігамію та християнську культуру [1] і вимага-
ють проходження надзвичайно широкого курсу 
німецької мови. У Франції ж узагалі запроваджено 
правило в рамках цивільного кодексу, згідно із 
яким громадянство дітям іммігрантів надається не 
при народженні, а у повнолітньому віці, коли ці 
особи здатні продемонструвати пристосованість 
до французьких традицій [3, c. 52]. 

Загалом же вчені та статистика засвідчують, що 
урізноманітнення тестів й створення інших різних 
бар’єрів для іммігрантів у більшості країн Європи 
суттєво підвищили рівень їхніх невдач й успіхи 
та широту отримання ними громадянства [13; 15], 
хоча й імміграція до Європи і надалі все більше 
інтенсифікується, однак і як легальна, і як неле-
гальна сумарно [63]. Через це європейська нега-
тивна реакція проти політики мультикультура-
лізму – це більше, ніж дискримінаційні дії і навіть 
нові обмежувальні закони й правила, але також 
і вимагання асиміляції демократичних цінностей 
у рамках популістського дискурсу та успіхів дея-
ких екстремістських політсил в країнах Європи 
[38], зокрема у Греції, Данії, Італії, Нідерландах, 
Фінляндії, Франції, Швеції, Швейцарії тощо. 

Відтак усвідомлення позитивів і негативів 
політики мультикультуралізму в країнах Європи 
залежить від того, як феномен мультикультурності 
й сама політика мультикультуралізму як певна 
повсякденна практика й «рамка», що формально 
регулює міжкультурні відносини та впливає на 
ідентичність [17], сприймаються соціумом у його 
буденному житті та політикумом у його боротьбі 
за отримання й утримання влади [16; 64; 65]. 
А саме в цьому контексті статистика засвідчує, що 
етнічна більшість у кожній із країн Європи тра-
диційно виражає помірну або ж низьку підтримку 
мультикультуралізму й етнічним меншинам [40], 
а натомість різні, передусім етнічні і релігійні, 
групи меншин, до яких застосовують мульти-
культуралізм, – значно більшу підтримку титуль-

ної більшості в тій чи іншій державі [66]. Все це 
сумарно означає, що висока етнічна ідентифікація 
того або іншого суспільства пов’язана з меншим 
схваленням політики мультикультуралізму серед 
представників титульної більшості і з більшим 
схваленням політики мультикультуралізму серед 
представників груп меншин [39; 43].

Врешті, все це унаслідується в тому факті, 
що з кінця 90-х років ХХ століття, але передусім 
у ХХІ столітті все більше теоретиків і практиків 
у країнах Європи зазначають не лише про доціль-
ність критики, а й про «очевидність» «смерті» чи 
колапсу політики мультикультуралізму, причому 
в низці випадків це є реальною правдою [20; 24; 
26; 28; 33; 38; 64]. Зокрема, про «смерть» мульти-
культуралізму свого часу зазначили такі видатні 
та впливові європейські політики, як Н. Саркозі, 
Д. Камерон, Б. Джонсон й А. Меркель – лідери 
трьох наймогутніших держав Європи, які у мину-
лому вважались прообразами різних «філософій» 
щодо інтеграції іммігрантів та членства в ЄС [19]. 
Так, Д. Камерон, будучи прем’єр-міністром Вели-
кої Британії, в 2011 р. на безпековій конференції 
у Мюнхені наголосив, що мультикультуралізм «не 
зумів представити бачення суспільства, де пред-
ставники всіх етнічних груп відчувають, що вони 
хочуть до нього належати» [67]. Також у жовтні 
2010 р. А. Меркель зізналась, що ідея людей із 
різними культурними традиціями щасливо жити 
«пліч-о-пліч» не спрацювала, та що «спроби 
Німеччини створити мультикультурне суспільство 
повністю зазнали невдачі» [68]. Врешті, Н. Сар-
козі також приєднався до європейських лідерів, 
які засудили мультикультуралізм як невдалу полі-
тику, бо у лютому 2011 р. пояснив свою точку 
зору, заявивши, що «ми надто стурбовані ідентич-
ністю особи, яка прибула, але недостатньо стур-
бовані ідентичністю країни, яка її прийняла» [69]. 
У доповнення ідея про колапс політики мульти-
культуралізму в цей час була висловлена і колиш-
нім прем’єр-міністром Іспанії Х.М. Азнаром 
й іншими європейськими політиками, які дотри-
мувались думки, що саме внаслідок політики 
мультикультуралізму відбувалась некоректна 
й неуспішна інтеграція іммігрантів у Європі [38]. 

На противагу, з-поміж прогресивних, лібераль-
них і соціалістичних теоретиків та політиків муль-
тикультуралізм ще не вважають «похованим», але 
він однозначно вийшов з моди, принаймні порів-
няно з минулими десятиліттями свого розвитку 
[9, c. 15]. Водночас, починаючи з ХХІ століття, 
чимало науковців зазначають, що критика політики 
мультикультуралізму і навіть спроби засвідчити 
його «смерть» у країнах Європи є доволі віднос-
ними й умовними, адже мультикультуралізм – це 
одна із найбільш «експериментальних» та «хаме-
леонних», а не «однотонних» соціально-культур-
них і суспільно-політичних концепцій (внаслідок 
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чого існує багато різновидів мультикультуралізму 
і всі вони спрацьовують по-різному) [23, c. 36; 27]. 

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Загалом у дослідженні кон-
статовано, що оцінювання позитивів і негативів 
політики мультикультуралізму в країнах Європи 
залежить від того чи іншого змісту феномена муль-
тикультуралізму, в результаті чого у сучасну епоху 
транснаціоналізму та глобалізації можна легко 
вийти за рамки опозиції «асиміляція – інтеграція – 
мультикультуралізм». З іншої сторони, невдача чи 
критика політики мультикультуралізму в країнах 

Європи зумовлена його парадоксальністю, адже 
ця політика створила саме те, проти чого вона 
й боролась і бореться досі, зокрема жорсткі від-
мінності та ворожнечу між представниками різ-
них груп (іммігрантів і більшості) й інституціо-
налізовану категоризацію та контроль титульної 
більшості над меншинами і переведення останніх 
у нерівне становище. Окрім того, мультикультура-
лізм у країнах Європи не може ефективно реалізо-
вуватись і через те, що не існує довіри між групами 
меншин та більшістю як на рівні безпеки, так і на 
рівні поваги до прав людини й громадянина.
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ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ЯК ЗАСІБ МОДИФІКУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ: 
ДОСВІД ЧЕХІЇ

EDUCATIONAL PARADIGM AS A MEANS OF MODIFYING THE KNOWLEDGE 
SYSTEM: THE EXPERIENCE OF THE CZECH REPUBLIC

Гаращук О.В.,
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начальник відділу комунікацій та міжнародного співробітництва
Державної служби якості освіти України

Куценко В.І.,
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки
Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України»

У статті подано результати наукових досліджень стосовно модифікації освітньої сфери України в напрямі досяг-
нення нею європейських стандартів щодо підвищення якості знань та освітніх послуг. Зазначається, що в сучас-
ний період економічних і соціальних змін в Україні важлива роль належить освіті та знанням, які здатні слугувати 
розв’язанню виникаючих у процесі соціально-економічних трансформацій проблем. Роль освіти й знань особливо 
швидко зростає в умовах входження освітньої сфери нашої країни в єдиний європейський та світовий освітній про-
стір. Важливим при цьому є забезпечення високої якості освіти та отримуваних в її процесі знань.

Водночас констатується недостатній якісний рівень української освіти порівняно з європейськими стандартами. 
Напрям на європейську інтеграцію нашої країни зумовлює доцільність поєднання вітчизняних напрацювань з кра-
щими досягненнями країн Європейського Союзу, серед яких привертає увагу досвід Чеської Республіки, що є, як 
і Україна, посткомуністичною державою. Досвід освітніх реформ в Чехії видається надзвичайно важливим і цінним 
для України, оскільки дозволяє на основі узагальнення та осмислення результатів їх здійснення правильно визна-
чити стратегію освітньої реформи в Україні, з урахуванням недоліків та шляхів їх усунення.

При цьому конструктивним є бачення перебігу процесів в освітній сфері як такого, що відбувається в рамках 
певної парадигми. Виходячи із зазначеного, формування освітньої парадигми в будь-якій країні є ознакою розвитку 
певної галузі. Зміна парадигми – це шлях наукових революцій у розвитку освіти і науки, маючий спрямування на їх 
модернізацію та модифікацію.

Аналіз розвитку освіти в Чехії свідчить про суттєві якісні зрушення, що відбуваються останнім часом в зазна-
ченій сфері цієї країни і супроводжуються активним упровадженням у навчальну діяльність новацій. У статті наво-
диться цілий ряд прикладів з практичного досвіду Чеської Республіки в системі навчання та управління освітою 
та щодо її зв’язку з виробництвом та в контексті міжнародного співробітництва у сфері освіти. Окремо виділяються 
питання впровадження в освітній процес інформаційних технологій.

Також у відмічених аспектах аналізується ситуація в освітній сфері нашої держави з виділенням відповідних 
проблемних моментів. Надалі здійснюється узагальнення підходів, які, виходячи з досвіду Чеської Республіки, 
доцільно застосовувати у закладах освіти України з метою поліпшення якості та практичної значимості освіти, 
а також щодо її модернізації та модифікації.

Ключові слова: освітня сфера, парадигма, модернізація, модифікація, інновації, навчальна діяльність, досвід 
Чеської Республіки.

The article presents the results of scientific research on the modification of the educational sphere of Ukraine in 
the direction of achieving European standards for improving the quality of knowledge and educational services. It is noted that 
in the current period of economic and social change in Ukraine, an important role belongs to education and knowledge that 
can serve to solve problems arising in the process of socio-economic transformation. The role of education and knowledge 
is growing especially rapidly in the context of the entry of the educational sphere of our country into a single European 
and world educational space. It is important to ensure the high quality of education and knowledge gained in its process.

At the same time, the insufficient level of Ukrainian education with European standards is stated. The direction 
of European integration of our country determines the expediency of combining domestic developments with the best 
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achievements of the European Union, among which the experience of the Czech Republic, which is like Ukraine a post-
communist state, attracts attention. The experience of educational reforms in the Czech Republic seems to be extremely 
important and valuable for Ukraine, as it allows, based on generalization and understanding of the results of their 
implementation, to correctly determine the strategy of educational reform in Ukraine, taking into account shortcomings 
and ways to eliminate them.

At the same time, it is constructive to see the course of processes in the educational sphere as one that takes place 
within a certain paradigm. Based on the above, the formation of the educational paradigm in any country is a sign 
of the development of a particular industry. Paradigm shift is a path of scientific revolutions in the development of education 
and science, aimed at their modernization and modification.

The analysis of the development of education in the Czech Republic shows significant qualitative changes that have 
recently taken place in the educational sphere of this country and are accompanied by the active introduction of innovations 
in educational activities. The article provides a number of examples from the practical experience of the Czech Republic in 
the system of teaching and management of education and its connection with production and in the context of international 
cooperation in the field of education. The issues of introduction of information technologies into the educational process 
are singled out.

Also in the noted aspects the situation in the educational sphere of our state is analyzed with allocation of the corresponding 
problem moments. Further, the generalization of approaches is carried out, which, based on the experience of the Czech 
Republic, should be applied in educational institutions of Ukraine in order to improve the quality and practical significance 
of education, as well as its modernization and modification.

Key words: educational sphere, paradigm, modernization, modification, innovations, educational activity, experience 
of the Czech Republic.

«Не існує такої вершини, якої не могла б  
досягнути наполегливість».

Чарльз Діккенс

Постановка проблеми. Як відомо, в Україні від-
буваються економічні й соціальні зміни, що супро-
воджуються серйозними викликами й загрозами. 
У їх подоланні, як і в розбудові нової України, важ-
лива роль відводиться освіті та знанням. Останні, 
на думку В. Бурдаєва, – це сприйняті живою істо-
тею інформаційні потоки із зовнішнього світу. 
Обсяг і якість їх сприйняття значною мірою зале-
жать від особливостей життєвого досвіду суб’єкта 
та від процесу його навчання або самонавчання.

Роль освіти й знань особливо швидко зростає 
в умовах входження освітньої сфери нашої країни 
в єдиний європейський та світовий освітній про-
стір, коли:

 – економіка соціальної сфери переходить на 
інноваційний шлях розвитку;

 – відбувається формування контурів нового 
наукового й культурно-освітнього простору;

 – активного впровадження в освітній діяль-
ності набувають сучасні інноваційні технології, а 
також відбувається модифікування знань;

 – встановлюються тісні ділові зв’язки закла-
дів освіти з органами державної влади, працедав-
цями, суспільними організаціями;

 – відбувається швидке розширення програм 
міжнародної співпраці тощо.

Інтеграція нашої країни до європейського спів-
товариства вносить суттєві зрушення в загальний 
розвиток суспільства, у використання перш за 
все творчого потенціалу не лише власної країни, 
а й країн Європейського Союзу. Цьому, як засвід-
чує світовий досвід, може сприяти якісна освіта, 
наявність глибоких знань у працівників – голов-
ної продуктивної сили суспільства. На досягнення 
успішності в зазначених процесах в Україні на 
державному рівні спрямовані ухвалені відповідні 
документи, зокрема Закони України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», проєкти Законів України 
«Про професійно-технічну освіту», «Про наукову, 
науково-технічну діяльність» тощо.

Проте якість української освіти та отриму-
вані в результаті знання ще не відповідають 
міжнародним, у тому числі європейським стан-
дартам, що негативно позначається на основних 
соціально-економічних показниках України. 
Якщо, скажімо, обсяг продукції промисловості 
в 2000 році до попереднього року склав 113,2%, 
то в 2020 році – лише 95,5%; продукції сільського 
господарства – відповідно 109,8% і 89,9% [1; c. 26].  
Це певним чином позначилось і на життєвому 
рівні населення. Відповідні номінальні показ-
ники середнього розміру заробітної плати склали 
129,6 і 110,4% (табл. 1).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед причин існування вказаного стану в Укра-
їні, як зазначають фахівці:

Таблиця 1
Динаміка індексів основних соціально-економічних показників  

(відсотків до попереднього року)
Показник 2000 2010 2015 2020

Валовий внутрішній продукт (у цінах попереднього року) 105,9 104,1 90,2 96,0
У розрахунку на одну особу 106,7 104,5 90,6 96,6
Середньомісячна заробітна плата (номінальна) 129,6 120,0 120,5 110,4

Джерело: [1; c. 26]
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 – відсутність теоретичної моделі суспільних 
процесів, які відбуваються в державі;

 – розбалансованість у діяльності різних інсти-
тутів держави;

 – неврегульованість ряду положень Конституції 
України, що зумовлює, зокрема, те, що моральна 
деградація суспільства, на жаль, стала тотальною* 
зміну цілей і змісту освіти;

 – трансформацію традиційного виду освітніх 
установ;

 – розширення можливостей отримання грома-
дянами Чехії освіти;

 – підтримку роботи вчителів чеських шкіл;
 – формування найкращих умов для підви-

щення якості освітніх послуг, що є метою розви-
тку освітньої парадигми.

За даними відомих американських науковців, 
формування освітньої парадигми в будь-якій кра-
їні є ознакою розвитку певної галузі. Зміна пара-
дигми – це шлях наукових революцій у розвитку 
освіти, направлений перш за все на модернізацію 
та модифікацію як останньої, так і наукових знань. 

Як зазначає Є. Красняков, досвід освітніх 
реформ Чеської Республіки є надзвичайно важли-
вим і цінним для України, оскільки аналіз проблем 
відповідних трансформацій в освіті у зв’язку із 
входженням України до європейського освітнього 
простору, на основі узагальнення та осмислення 
здійснених реформ у Чехії дозволяє:

 – правильно визначити стратегію освітньої 
реформи;

 – врахувати недоліки та шляхи її усунення;
 – передбачити можливі виклики;
 – уникнути помилок у здійсненні реформу-

вання й модернізації освітньої сфери [3].
У Чехії підвищенню якості освіти, погли-

бленню знань велику увагу надають державні 
органи, як, до речі, і в багатьох країнах Європей-
ського Союзу, де, як свідчать результати нашого 
дослідження, відповідні програми виникли ще 
у 80-х роках минулого століття, відповідно до 
яких молоді надана можливість пізнати основні 
цінності економічного, соціального, культурного 
життя інших європейських країн, отримати базу 
для кар’єрного зростання.

Якість освіти в Чехії контролює Агентство 
з акредитації. Поряд із тим Акредитаційна Комі-
сія Чеської Республіки займається акредитацією 
і регулярною оцінкою системи вищої освіти. 
Проте школи вищої професійної освіти у цій країні 
контролюються та оцінюються інспекцією шкіл. 
Окрім того, за власною ініціативою вищі навчальні 
заклади можуть бути оцінені незалежними екс-
пертами. До речі, фахівці вважають, що проце-

дура діяльності чеської акредитаційної комісії за 
своїм змістом подібна до польського аналізу [4].

Аналіз розвитку освіти в Чехії свідчить про 
суттєві якісні зрушення, що відбуваються остан-
нім часом в освітній сфері зазначеної країни 
і супроводжуються активним упровадженням 
у навчальну діяльність новацій.

Цьому сприяє, як зазначається в Законі про вищі 
навчальні заклади Чеської Республіки, здійснювана 
в країні активна міжнародна європейська співп-
раця, підтримання спільних проєктів з аналогіч-
ними інститутами за кордоном, розробка взаємних 
навчальних програм, технологій тощо. Можна ска-
зати, що наразі освіта, навчальна діяльність у Чехії 
є реальним результатом європейської інтеграції.

Цікавим для українських вищих навчальних 
закладів є і досвід Економічного інституту, який 
функціонує в Празі і став членом Спілки Євро-
пейських проєктів. Метою останніх є розроблення 
навчальних програм, пов’язаних із міжнародною 
економікою та інтеграційними процесами. Ска-
жімо, відповідно до програми TEMPUS:

 – відбувається обмін студентами, викладачами, 
науковцями у межах світових програм;

 – забезпечується обмін досвідом і здійсню-
ється пошук найкращих, найоптимальніших мето-
дів навчання;

 – здійснюється допомога у впровадженні інно-
вацій, використання яких сприяє поглибленню 
зв’язків теоретичних досліджень з практикою 
тощо [5].

Тобто відповідно до Закону про вищі навчальні 
заклади Чехії підвищенню якості освіти сприяє 
й активне здійснення обмінів академічних праців-
ників і студентів, активне впровадження в освітню 
діяльність інноваційних технологій, які активно 
використовуються в країнах Європейського Союзу. 

Термін «інновація», як відомо, походить від 
латинського innovation – змінювати, поновлювати, 
винаходити. Тобто інновація – це введення нового, 
нових форм організації праці й управління, нових 
видів технологій, які охоплюють не лише різно-
манітні установки й організації, а й певні галузі 
соціальної життєдіяльності людей.

Використання інновацій в освітній діяльності 
сприяє успішному вирішенню наявних проблем, 
призводить до досягнення якісно нових резуль-
татів у освітній діяльності, до появи якісних змін 
в інших компонентах єдиної освітньої системи.

Формування парадигми інноваційного роз-
витку освіти як опис підходу, за якого освітня 
діяльність під час «виробництва» наукових знань 
відбувається в умовах кризи як в освітній сфері 
України, так і в суспільстві загалом. У цих умо-
вах здійснювати модернізацію та модифікацію 
освіти видається складно. Адже на цьому шляху 
з’являється багато труднощів і загроз. У цих умо-
вах зазначена парадигма потребує забезпечення 

* Соціолог Шульга М. зазначає, що наразі в Україні соціальна 
реальність:
- ніби є ринкова економіка;
- ніби є середній клас;
- ніби є демократія.
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такого способу організації освітньої діяльності, 
який сприяв би досягненню цілей і завдань інно-
ваційного розвитку.

Чеський дослідник І. Перлакі під інновацією 
розумів будь-яку цілеспрямовану позитивну й про-
гресивну зміну матеріальних і нематеріальних 
елементів (параметрів) організації, тобто будь-яку 
зміну, що сприяє розвитку, зростанню й підви-
щенню ефективності роботи цієї організації [6].

Варто зазначити, що у Чехії, як, до речі, 
і в Україні, останнім часом велика увага надається 
висвітленню парадигми змісту освіти, навчальних 
програм, планів, досягненню освітніх стандартів 
та їх практичному спрямуванню.

У цьому контексті заслуговує на увагу досвід 
функціонування освітньої сфери в Чехії щодо 
поєднання навчання з виробничою діяльністю. 
Виробнича практика, зокрема у галузі еконо-
міки, здійснюється з урахуванням міжнародного 
досвіду, зокрема щодо класифікації якості освіти 
відповідно до вимог ЮНЕСКО. Це дозволяє фор-
мувати єдиний освітній простір і має надзвичайно 
велике значення, зокрема в умовах глобалізації, 
коли зростає кількість загроз інформаційного 
характеру; коли загострюються проблеми інфор-
маційних небезпек в освітній сфері у зв’язку з її 
інформатизацією. 

Як зазначають фахівці (Н. Кириленко, Г. Коно-
ненко, Г. Кухарська та інші), проблеми інформа-
ційної безпеки в освітній сфері України пов’язані 
перш за все з наступним:

 – наявністю корпоративної мережі закладів 
вищої освіти, що розвивається зазвичай на базі 
недостатнього фінансування;

 – відсутністю у вищезазначених закладах 
освіти стратегічних цілей розвитку, а отже, типо-
логія мереж, їх технічне й програмне забезпечення 
розглядається з позиції поточних завдань;

 – коли в одній корпоративній мережі закладів 
вищої освіти вирішуються, принаймні, дві основні 
задачі, а саме: забезпечення освітньої та наукової 
діяльності й завдання управління освітнім і науко-
вим процесами. Тому одночасно в цій мережі пра-
цює кілька автоматизованих систем або підсистем 
у межах однієї системи управління;

 – корпоративні мережі гетерогенні як за 
об’єднанням, так і за програмним забезпеченням 
у зв’язку з тим, що створювалися протягом трива-
лого часу для виконання різних завдань;

 – плани інформаційної безпеки зазвичай або 
відсутні, або не відповідають сучасним вимогам.

Окрім того, для закладів освіти характерним 
є наявність як внутрішніх, так і зовнішніх загроз 
безпеці інформації, серед яких:

 – спроби несанкціонованого адміністрування 
баз даних;

 – дослідження мереж, несанкціонований 
випуск програм з аудиту мереж;

 – видалення інформації;
 – установка віртуальних програм;
 – сканування мереж, у тому числі інших орга-

нізацій через Інтернет;
 – спроби несанкціонованого віддаленого адмі-

ністрування операційних систем тощо [7].
Водночас з використанням Інтернету 

пов’язуються і переважно позитивні зміни в сфері 
освіти та активізація інноваційної діяльності 
в освітніх закладах. В цьому аспекті заслуговує 
на увагу діяльність Ради з досліджень, розробок 
та інновацій, яка є головним консультативним 
органом Уряду Чеської Республіки. Вказана Рада 
відіграє головну роль у виробленні стратегічних 
напрямів розвитку науково-дослідницької діяль-
ності, розробляє пропозиції, що схвалюються 
Міністерством фінансів країни.

Досвід Чехії свідчить, що освіта й наука повно-
цінно не можуть розвиватися лише за рахунок 
держави. Тому в цій країні активну участь у їх 
фінансуванні приймає приватний сектор. Так, ска-
жімо, в науці обсяги недержавного фінансування 
складають 49%. 

В Україні останнім часом, як відомо, здійсню-
ється децентралізація, у тому числі й в освітній 
сфері. І в цьому зв’язку для успішності її прове-
дення важливо використати досвід Чехії, де від-
булось реформування підходів децентралізації. 
Основними складниками останнього є:

 – запровадження адміністрування в системі 
освіти на засадах автономізації організації діяль-
ності навчальних закладів;

 – створення системи оцінювання якості та 
ефективності освіти на всіх рівнях державного 
управління;

 – адміністрування та моніторинг результатів 
навчання;

 – розвиток автономії, інноваційності, відкри-
тості та прозорості всіх закладів освітньої сфери;

 – підтримка соціального та професійного 
статусу педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, мотивації їхнього професійного 
вдосконалення;

 – розподіл повноважень та функцій між орга-
нами управління із широким залученням громад-
ських, соціальних партнерів та інших представни-
ків громадянського суспільства [3; 8; 9].

Досить цікавою, на наш погляд, у Чехії 
є й система навчання, за якою кожен студент може 
скласти собі розклад, відповідно до якого він може 
успішно поєднувати навчання з роботою, розста-
вивши для себе лекційні та семінарські заняття. 

Заслуговує на увагу й екзаменаційна система, 
відповідно до якої іспит з певного предмету від-
бувається кілька разів протягом однієї сесії, що, як 
стверджують фахівці, позитивно впливає на якість 
навчання як, до речі, й впровадження активних 
форм навчання (рис. 1).
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Рис. 1. Основні види проєктного навчання,  
активно впроваджувані у вищих навчальних 

закладах Чехії

Активній співпраці навчальних закладів Чехії 
із виробництвом сприяє наявність індустріаль-
них парків, мережа яких у цій країні сягає 140. 
Для порівняння: в Україні офіційно функціо-
нує 47 таких парків, а реально працюючих – 
менше 10 [10]. 

Відповідно, запозичення досвіду Чехії в цьому 
аспекті дозволить підвищити не лише якість 
освіти, а також її роль у забезпеченні розбудови 
економіки на інноваційній основі, правильно 
визначити стратегію розвитку освіти, передбачити 
можливі загрози та шляхи уникнення їх, забезпе-
чити оптимізацію мережі закладів освітньої сфери.

У контексті використання досвіду інших 
країн важливо відзначити пріоритети Україн-
ського Уряду щодо розвитку освіти та науки 
у 2022–2024 роках. Державна політика України 
в сфері освіти спрямована на підвищення конку-
рентоспроможності людського капіталу, на забез-
печення якісної, сучасної та доступної середньої 
освіти з урахуванням досвіду Чехії, де особлива 
увага приділена модернізації шкільної освіти, із 
запропонуванням таких положень:

 – школа для Європи;
 – життя у світі знань та інформації;
 – можливість мати хорошу роботу протягом 

життя (формування здатності активно пристосо-
вуватись до мінливого ринку праці; посилення 
значення загальної і професійної освіти; спрямо-
ваність на ключові вміння і формування широкої 
бази для поглиблення, розширення та зміни ква-
ліфікації; активне використання громадського 
простору);

 – практичне знання правового простору, 
вміння користуватися законами і власними пра-
вами, що надає суспільство;

 – створення в навчальному закладі рівних 
шансів для всіх;

 – підтримка здібностей кожного;

 – розширення можливостей вчитися після 
отримання атестата;

 – посилення ролі і мотивацій вчителів;
 – суспільство школі, школа – суспільству;
 – контроль за якістю роботи освітніх установ;
 – розширення інформації про роботу закладу 

освіти, про ринок праці, про консультативні 
служби [11].

В Україні серед пріоритетів розвитку шкільної 
освіти Уряд варто зазначити:

 – впровадження принципово нових підходів 
до реалізації змісту освіти в освітніх програмах і 
підручниках, визначення навчальних результатів і 
способів їх вимірювання;

 – розбудову нового освітнього середовища, що 
відповідатиме вимогам сьогодення, задоволення 
потреб учасників освітнього процесу та мотивації 
здобувачів до навчання, а вчителів – до професій-
ного розвитку;

 – забезпечення доступності загальної серед-
ньої освіти, зокрема щодо навчання державною 
мовою поряд із вивченням рідної мови для націо-
нальних меншин і корінних народів;

 – упорядкування мережі малокомплектних 
шкіл шляхом поступового підвищення розра-
хункової наповнюваності класів при розрахунку 
освітньої субвенції;

 – забезпечення закладів сучасної освіти сучас-
ним навчальним обладнанням;

 – впровадження нових механізмів моніторингу 
якості освіти, громадської акредитації та інститу-
ційного аудиту закладів середньої освіти [3; 12].

Використовуючи досвід інших країн, зокрема 
Чеської Республіки, останнім часом Україна до 
освітньо-наукової діяльності активно залучає 
викладачів і науковців, відомих громадських дія-
чів. Це допомагає, як свідчить досвід, реалізувати 
проєкти інноваційних освітніх технологій і циф-
рової трансформації у закладах освіти; забезпе-
чити гнучкість освітньої системи, яка відповідала 
б ринку праці, тощо.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. У Чехії, як свідчить ана-
ліз, велика увага надається поліпшенню якості 
та практичної значимості освіти, її модерніза-
ції та модифікації. Застосування цих підходів 
у закладах освіти України сприятиме створенню 
умов для:

 – поглиблення знань;
 – підвищення якості освітніх послуг;
 – приведення останніх до потреб соціально-

економічного розвитку країни;
 – забезпечення зростання конкурентоспро-

можності країни;
 – створення нових робочих місць з більш висо-

кими вимогами до знань і навичок.
На прискорення цих процесів мають бути спря-

мовані подальші дослідження.
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The article highlights the peculiarities of cultural cooperation between Ukraine and the EU since the moment of signing 
of the Association Agreement between Ukraine and the EU in 2014. It analyzes successfully implemented cultural projects 
under the official Brussels program “Creative Europe”.

The attention is focused on the negative consequences caused by the COVID-19 pandemic, which have significantly 
affected the cultural dimension of the EU-Ukraine cooperation. It was also mentioned some differences in the change 
of priorities of the cultural sphere for the parties: comprehensive support of cultural industries in the countries of the Union 
and a significant reduction in funding for creative activities in Ukraine. The positive factors of these restrictions influence on 
the further development of intercultural communication between Ukraine and the EU member-countries, such as the rapid 
informatization of society and ideological integration between Ukrainian and the EU countries’ citizens, are identified.

Recommendations for developing cultural interaction between the parties during the COVID-19 pandemic were given 
in the frames of three main objectives of the EU cultural policy such as preservation of cultural heritage, promotion 
of intercultural dialogue and development of cultural industries. As part of the preservation of cultural heritage issue, it is 
proposed to focus on the implementation of projects aimed at finding common historical and cultural ground with particular 
EU member-countries. The prospects of intercultural dialogue between Ukraine and the EU are considered to be promoted 
due to encouraging the formation of new links between representatives of educational institutions and non-governmental 
organizations. Regarding the development of cultural industries, it is mentioned the increase in the role of the IT sphere, 
which is able to ensure the transition of creative sector interactions in a new format accessible to the wide public. 

It is concluded that cultural interactions between the official Brussels and Kyiv are characterized to have certain 
chaos, and therefore emphasized the requirements of systematic and proactive conducting of international dialogue with 
an involvement of wide public. 

Key words: Ukraine, the EU, СOVID-19, pandemic, culture, cultural cooperation, intercultural dialogue.

У статті висвітлено особливості культурної співпраці між Україною та ЄС з моменту підписання Угоди про асо-
ціацію України з ЄС від 2014 р. Проаналізовано успішно імплементовані культурні проекти згідно з програмою офі-
ційного Брюсселю «Креативна Європа». 

Увагу сфокусовано на негативних наслідках, спричинених пандемією COVID-19, котрі істотно позначились 
і на культурному вимірі співпраці України-ЄС. Наголошено на ускладненні проведення міждержавних взаємодій, 
зокрема щодо культурного співробітництва між Україною та офіційним Брюсселем, що пов’язане із введенням 
карантинних обмежень. Відзначено відмінності в зміні пріоритетності культурної сфери для вказаних сторін, як-от 
всебічну підтримку культурних індустрій у державах Об’єднання та суттєве зменшення фінансування мистецької 
діяльності в Україні. Окремо визначено позитивні фактори впливу вказаних обмежень на подальший розвиток між-
культурної комунікації сторін, серед яких стрімка інформатизація суспільства та ідейна інтеграція між громадянами 
України та держав-членів ЄС. 

Також запропоновано рекомендації та можливі траєкторії розвитку культурної співпраці між сторонами в умовах 
пандемії COVID-19 у контексті трьох ключових завдань культурної політики ЄС, як-от: збереження культурної спад-
щини, сприяння міжкультурному діалогу, розвиток культурних індустрій. У рамках сфери збереження культурної 
спадщини сторін запропоновано орієнтуватися на розроблення проектів, спрямованих на пошук історико-культур-
них спільностей з окремими державами ЄС. Відзначено перспективність інтенсифікації міжкультурного діалогу між 
Україною та ЄС шляхом заохочення до формування нових зв’язків між представниками освітніх інституцій та неуря-
дових організацій. Акцент зроблено на розвитку культурних індустрій та відзначено збільшення ролі ІТ-сфери, здат-
ної забезпечити перехід мистецької взаємодії в новий, доступний для широкої громадськості формат. 

Зроблено висновок про те, що культурна взаємодія між офіційними Брюсселем та Києвом характеризується 
певною хаотичністю, а отже, потребує систематичності, ініціативності в проведенні міжнародного діалогу та залу-
чення широкої громадськості.

Ключові слова: Україна, ЄС, СOVID-19, пандемія, культура, культурне співробітництво, міжкультурний діалог.
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The problem statement. The introduction 
of the strict quarantine restrictions, aimed to prevent 
the negative effects of the COVID-19 pandemic, has 
significantly complicated international communica-
tion processes. New challenges for cooperation have 
had a negative impact on almost every area of their 
interstate cooperation. And cultural sphere was not 
an exception, attention to which is often neglected, 
giving the priority to economic and political issues. 

Intensification of cultural cooperation between 
Ukraine and the EU is one of the mandatory require-
ments of the Association Agreement 2014. Thus, 
common cultural development and creative links 
are one of the determining factor in Ukraine’s inte-
gration into the Union. In connection with the total 
“lockdown” cultural dialogue between the parties 
requires careful rethinking and finding a new format 
that will provide understanding and support between 
official Kyiv and Brussels in the period of “isola-
tion”, prevent Ukrainian discredit in the interna-
tional information system and form the country’s 
positive image as well as create new opportunities 
for regional cultural interactions. 

The analysis of current research works and pub-
lications. The peculiarities of cultural cooperation 
between Ukraine and the EU member-states were 
covered in the studies of some Ukrainian and foreign 
scholars, in particular modern Ukrainian researcher 
O. Domanska made an attempt to prioritize the direc-
tions of Ukrainian cultural cooperation [3] and O. Gla-
dysh, which presented the peculiarities of cultural 
interaction with the Union in the context of the Cre-
ative Europe program [5]. The problem of cultural 
cooperation between Ukraine and the EU in the con-
text of COVID-19 pandemic is quite new, and there-
fore isn’t studied enough. However, the researches 
of Cultural Bridges [8], House of Europe [20] 
and the Creative Europe program [13] have made 
an attempt to identify the impact of the quarantine 
restrictions on the cultural activities of the parties 
with the aim of tracking the development of the cul-
tural sector in the countries. A particular impact on 
the issue studies has been made by the representor’s 
of Ukrainian and European media, such as Euronews 
[23], BBC Ukraine [2] and Ukrainian Time [10].

Identification of unsolved parts of the overall 
problem. Though the mentioned authors and analytic 
organizations made attempts to research the cultural 
cooperation between Ukraine and the EU mem-
ber-states as well as impact of the quarantine restric-
tions on cultural and creative industries in the area, 
the issue of cultural cooperation reforming and adap-
tation to the new challenges caused by the pandemic 
still has to deal with the lack of structured ideological 
basis. As the result the problem research was not fol-
lowed by practical aspects of cultural strategy devel-
opment, in particular – the target cultural spheres 
and activities, successful manifestations and reforms 

as the response to quarantine restrictions and possible 
international view at these implementations. 

The purpose of the article is to identify and to 
analyze potential possibilities for the development 
of cultural cooperation between Ukraine and the EU 
in the context of peculiarities of the interstate inter-
action functioning during COVID-19 pandemic. 
The goal will be achieved by implementing the fol-
lowing tasks: to examine the changes in the cultural 
sectors of Ukraine and the EU states, caused by 
COVID-19 pandemic; to suggest potential approaches 
to cultural strategy development and potential ways 
of strengthening cultural cooperation between the par-
ties in the context of pandemic restrictions. 

Basic part of the research. The EU’s motto “Unity 
in Diversity” as one of the official symbols of con-
temporary most advanced organization reflects its key 
idea: the integration of diverse peoples and cultures 
for keeping peace and prosperity on the continent. 
It is the cultural unity of Europeans that determines 
the integration integration factor of the 27 states, 
which democratic values and experience in building 
an effective political system are sought to be adopted 
by young developing countries. 

Choosing the pro-European way of development 
by signing the Association Agreement with the EU in 
2014 and enshrining in the State Constitution the irre-
versibility of the EU integration path in 2019 Ukraine 
has assumed responsibility for expanding cooperation 
with the Union. Chapter 17 of Section V of the Agree-
ment provides mandatory cultural cooperation between 
the parties which includes promotion of intercultural 
exchange, development of the art sector, cooperation 
within UNESCO and Council of Europe, as well as 
Ukrainian participation in the European program 
called “Cultural Europe” [9]. In the context of these 
obligations in the period from 2014 to 2018 a num-
ber of projects aimed at the development of the cre-
ative sector were implemented by the joint efforts 
of the parties. An important role in conducting com-
mon projects belongs to the Creative Europe program, 
which supported the implementation of the following 
initiatives: “Colab Quarter” – the creation of cultural 
spaces to deepen interaction between citizens; “Areas 
of Inspiration” – the creation of network of art res-
idencies; “POLYPHONY” – recording, preservation 
and spreading of Ukrainian folklore; “Brave Kids” – 
an artistic exchange between children from different 
countries [7]. In addition, it is worth mentioning 
the project “Culture Bridges” which was successfully 
creating new opportunities for expanding connections 
between cultural institutions in Ukraine and the EU 
from November 2017 to July 2020 [21]. 

However, despite such an ambitious start of cul-
tural cooperation between the parties, the rapid spread 
of COVID-19 and human disability to counter new 
biological threat have forced political leaders to reor-
ient on economic and social issues rather than solving 



85

Регіональні студії, 2021
♦

intercultural problems. So new quarantine conditions 
have deeply changed the peculiarities of art sphere 
functioning in both Ukraine and the EU. 

In the context of economic destabilization 
and uncertainty, each of the parties basing on value 
priorities and budgetary opportunities, independently 
determined the role and place of culture in terms 
of total lockdown. The EU’s international cultural 
adviser Damien Helly’s verbal comparison of cul-
ture that will cover the ruins like the seeds of flowers 
[19] exactly represents the European countries policy 
regarding the development of art in times of the crisis. 
Thus, Western Europe not just doesn’t stay indiffer-
ent to cultural development, but also also significantly 
supports the creative sector. For example, Germany 
has launched a plan aimed at helping cultural actors 
and institutions, which provides social security 
and postpones the deadlines for mandatory payments. 
Danish parliaments have increased the planned 
expenditures to support small and medium cultural 
institutions. Finally, in Austria, artists will receive up 
to 2,000 euros as a financial quarantine aid [1]. 

In contrast to Europe, under conditions of quar-
antine restrictions, cultural and creative activities in 
Ukraine are suffering almost complete cessation due to 
the lack of an appropriate funding. After the announce-
ment of the Ukrainian Ministry of Finance’s intention to 
reduce the amount of financial support for absolutely all 
areas of cultural activities on March 28th Ukrainian art-
ists organized the first online rally “No – to the cultural 
destruction” aimed at protesting against such a rapid 
decrease of the cultural budget. Well-known Ukrain-
ian artists, politicians and civil activists such as Yulia 
Sinkevysch, Maryna Kudernyk, Anton Drobovych, Irma 
Vitovska and Mykola Knyazhytsky joined the event 
[14]. However in April, the Parliament of Ukraine 
decided to make changes to the Budget 2020. In order 
to strengthen the economic and social sphere the depu-
ties reduced the provision of the Ministry of Culture by 
7 billion and the Ministry of Education by 3 billion [2]. 

As the lack of possibility to accurately predict 
the duration and the consequences of a pandemic 
significantly complicates the planning and imple-
mentation of cultural cooperation between Ukraine 
and the EU, the creative sectors of the both parties 
will inevitably feel the negative impact of the quaran-
tine restrictions and global destabilization. However, 
the search for a new format of cultural cooperation in 
contemporary circumstances creates two main favora-
ble factors for the further development of cultural 
connections between the parties. 

The first positive factor is a rapid informatization 
of the society. The need of search of new possibilities 
for communication caused an active use of the Inter-
net for implementing international projects, holding 
summit meetings, distant exchanging of cultural her-
itage as well as ensuring the continuity of the educa-
tional process [4]. 

The second positive factor is the ideological inte-
gration between the citizens of Ukraine and the EU. 
Common social and economic problems caused by 
the pandemic, as well as the awareness of the need for 
continuity of the cultural policy united cultural actors, 
volunteers and those, who are simply not indifferent, 
around the common idea [6]. So such integration con-
tributes to the strengthening of cultural connections 
between Ukraine and Europe. Moreover thanks to 
the global network, such associations can easily spread 
the information about performed activities, hold cul-
tural events online and involve the general public. 

The use of these two factors creates a number 
of prospective opportunities for the development 
of cultural cooperation between Ukraine and the EU 
during the COVID-19 pandemic. As most of the exist-
ing European cultural programs are aimed at involv-
ing only member states of the Union, Ukraine should 
take the position of the initiator of cultural interactions 
with the EU. Such a position will be able to shape 
the image of Ukraine as a cultural center of the East-
ern Europe, attract foreign investment as well as cre-
ate new and strengthen existing cultural ties between 
our country and the EU member states. 

We believe that potential ways should be con-
sidered in the context of three main objective of EU 
cultural policy: preservation of cultural heritage, pro-
motion of intercultural dialogue and the development 
of cultural industries [2]. 

The cooperation in the field of cultural heritage is 
not only a prospective way of intercultural interac-
tion between Ukraine and the EU, but also an oppor-
tunity to fill the European information space with 
the information about the past and present of Ukraine. 
The intensification of communication between the par-
ties in this field is mainly caused by the Europeans’ 
interest in Ukrainian culture as “something unknown” 
[10], so the results of such projects (whether suc-
cessful or failed) directly affect the image of Ukraine 
in the minds of European citizens. It is important to 
mention that such projects can be oriented as at all 
of the Union member states, as at one or few of them. 
In particular, events which are aimed at involving 
some countries have to base on common European 
values and at the same time give possibilities to its 
members to demonstrate their national cultural pecu-
liarities. The examples of such kind of projects can 
be international master classes and competitions in 
music, choreography and arts. 

Another approach is to establish cultural coopera-
tion directly with an individual EU country. The imple-
mentation of such projects requires a detailed analysis 
of the historical and cultural features of a particu-
lar state, the characters and mentality of its citizens 
and their level of interest in participation. Such pro-
jects should be based on common interests and cul-
tural characteristics. What’s more important these 
programs can perform two tasks at once: spreading 
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information about cultural heritage and developing 
creative industries. For example, at the beginning 
of quarantine the world was fascinated by the virtual 
Louvre. The idea later inspired a number of other 
European museums, including the Dali Museum in 
Spain, the Vatican Museum, the Uffizi Gallery in 
Italy, the Belvedere Palace in Austria and much more. 
Ukrainian museums have also joined the virtualization, 
in particular the Dnipro National Historical Museum 
[18], the museums of Ostrovsky [12] and Dubensky 
castles [17], Literary-Memorial museum of G. Scovo-
roda [16] and so on. Moreover the memorial-museum 
“Lonsky Prison” [15] and archeological museum 
“Ancient Aratta-Ukraine” [11] in the village of Try-
pilla created virtual tours through its halls. Some 
of the museums, in particular the Khanenkys Museum” 
made a series of podcasts and began an active work on 
a YouTube channel [13]. Based on mentioned, it is 
worth assuming the feasibility of thematic coopera-
tion between these museums in Ukraine and Europe 
to create a comprehensive representation of the his-
torical and cultural area, and demonstrate the partic-
ipation and influence of Ukrainians in European pro-
cesses from the ancient times to nowadays. 

Continuing the topic of development of cul-
tural and creative industries, it should be noted that 
the informatization of society has not been able to 
reformat all areas of art. Ukrainian and European 
theater artists have made several attempts to “revive” 
theatrical performances by broadcasting them online. 
For example, Kyiv Wild Theatre created zoom-pres-
entations [13] and organization European Theatre 
Convention has released recordings of performances 
of 2016-2019 years and used a temporary quarantine 
easing to stream performances [22]. The same sit-
uation often happens with the cinema art. The pro-
duction of domestic and foreign films has partially 
stopped. Due to the quarantine restrictions, cinemas 
were forced to close indefinitely, and at the times 
of the quarantine easing – to decrease the ticket prices 
significantly. Nevertheless, the owners of European 
cinemas claim that the pandemic restrictions made it 
possible to diversify their offers to viewer by adding 
films that have already been released [23]. 

In our opinion, in such context an actual option 
for cinema cooperation may be the organization 
of international cinematographic exchange by creat-
ing an Internet platform containing films produced 
by Ukraine and European countries or holding a film 
festival online. 

In addition, watching movies via such Internet 
platforms can be accompanied by a small payments 
or charitable contributions that will support at least 
partially the film industry during the pandemic.

Regarding other ways to support the development 
of cultural industries, it is worth mentioning the Euro-
pean cultural program “COVID-19 response”, aimed 
at supporting culture and creative industries during 

the pandemic. This program includes a number of pro-
jects, which thematic circle is oriented at the search 
and implementation of anti-crisis ideas of cultural 
cooperation [20]. It is important, that Ukrainians also 
have the opportunity to participate in these projects, 
so in this context, the main task for Ukraine is to 
involve artists and young start-uppers in the develop-
ment and implementation of ideas. 

The development of cultural industries during 
the pandemic is impossible without the involvement 
of the IT sector. Wide possibilities of modern infor-
mation technologies can ensure the development 
of the concept of “online tourism” and its imple-
mentation in the public consciousness of Ukrainians 
and Europeans. We have considered it worthwhile to 
create an Internet planform through which the gen-
eral public in Ukraine and Europe will have access 
to the art of all countries participating in the intercul-
tural interaction. An example of such implementa-
tion can be the Polish cultural program “100 days  – 
100 events”. The only difference will be in the number 
of countries conducting the promotion and the online 
format of the events. 

Intercultural dialogue is an important integrational 
tool. The most common manifestations of such inter-
cultural dialogue in the period of quarantine restric-
tions are bilateral communication between the repre-
sentor’s of educational institutions, mostly of higher 
education institutions. Nevertheless, public organiza-
tions, cultural associations and even ordinary people 
have the need for such communication. In this case 
intercultural dialogues directly depend on the initia-
tive of the members of these associations and organ-
izations. Therefore the leaders of Ukrainian educa-
tional and cultural institutions should understand 
the need of involving European partners in the dia-
logue, because in the context of isolation, any inter-
national initiative can become the first step towards 
a totally new dimension of cooperation. 

Emphasizing the development of intercultural dia-
logue, it is also worth noting the need of informing 
the European community about cultural events and ini-
tiatives taking place in Ukraine. In the light of global 
trends of using Internet resources in diplomacy, we 
consider it appropriate to create a page of the Ministry 
of Culture of Ukraine in social networks, in particular 
in Twitter, Facebook and Instagram. In our opinion it 
is also important to maintain the regularity and rele-
vance of publications on the pages as well as to interact 
with informal cultural actors in Ukraine and Europe 
in order to show the participation of the government 
agencies. Despite the lack of financial resources, we 
have to support at least the formal intercultural dia-
logue between Ukraine and the EU countries. 

The conclusion and perspectives for further 
research in this area. It should be noted that cul-
tural cooperation between Ukraine and the EU in 
the context of COVID-19 pandemic has signifi-
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cantly decreased. Due to the quarantine restrictions 
states were forced to postpone or even cancel most 
of the cultural events. However, the search for new 
ways of international cooperation using information 
technology has shown that conducting international 
events in the isolation is not only real but also quite 
successful. Cooperation in the frames of the EU’s 
“strategic triangle” – fields of cultural heritage, inter-
cultural dialogue and the development of cultural 
industries – requires the active involvement of govern-
mental agencies, representatives of cultural and edu-
cational institutions and the general public. However 
most of such cooperation require regularity and initia-
tive. Therefore, the active use of Ukraine’s soft power 
to form an international image as a “reliable partner” 
and the involvement of European society in cultural 
cooperation with Ukraine require Ukrainians to take 

“the first step”, put a great creativity and awareness to 
support intercultural dialogue with the EU. Also it is 
important to mention that international cultural inter-
actions depend not only on governmental structures, 
but also from enterprising and active citizens. 

Despite the radical changes in the attitude 
of Ukrainian society to the development of cultural 
cooperation with the EU, the official Ukrainian 
policy (including the European direction) is char-
acterized as having a certain chaos. So the issues 
of prioritization of international cultural cooperation 
in the context of the COVID-19 pandemic which 
contain the involvement of non-governmental organ-
izations and the general public as well as the search 
for new ways of cultural interaction in the frames 
of the quarantine restrictions become quite prospec-
tive areas for further research. 
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КИТАЙСЬКІ ТАЄМНІ ТОВАРИСТВА І ПОВСТАННЯ  
ПРОТИ КАТОЛИКІВ У СІНГАПУРІ 1851 РОКУ

CHINESE SECRET SOCIETIES AND THE ANTI-CATHOLIC RIOTS 
IN SINGAPORE IN 1851

Колос А.М.,
Магістр Школи історії і мистецтв

Нормального університету Шеньсі, Китай

У 1851 році спалахнуло одне з найперших великомасштабних повстань в історії Сінгапуру – повстання проти 
католиків. У першій половині XVIII століття Таємні товариства здійснювали повний контроль над китайськими іммі-
грантами в Сінгапурі, як з точки зору економічної діяльності, так і соціальної та релігійної. Саме релігійний фактор 
дозволяв секретним товариствам залучати до своїх лав нових членів. Поява і поширення християнства, а саме 
католицизму, на території Стрейтс-Сетлментс могло негативно вплинути на владу Таємних товариств, адже все 
більше і більше китайців вибирали католицизм як свою основну релігію і більше не бажали мати нічого спільного 
з Таємними товариствами. Ці китайці-християни вважали, що краще відокремитись від Секретних товариств і пра-
цювати незалежно – вони володіли плантаціями і займалися торгівлею, що робило їх конкурентами Таємних това-
риств не тільки в боротьбі за нових прибічників, але й з точки зору комерційної діяльності. Християнська релігія, яка 
в ті роки асоціювалася насамперед із культурою та освіченістю, привертала все більше багатих китайців, що у свою 
чергу все сильніше зближувало їх з європейцями і віддаляло від Таємних товариств, що повністю не влаштову-
вало останніх. Зрештою, Таємними товариствами було здійснено кілька набігів на майно християн-католиків – їхні 
плантації грабувалися, а на них самих нападали серед білого дня. Що стосується колоніального уряду Сінгапуру, 
то він показав свою повну нездатність розбиратися з конфліктами на своїй території, і практично ніхто з винних не 
поніс вагомого покарання за свої злочини. Конфлікт було врегульовано самими китайцями без участі уряду. В обмін 
на фінансову компенсацію постраждала сторона погодилася не доводити справи про напади до суду. Незважаючи 
на всі втрати, які понесла громада китайців-християн у Сінгапурі, їм вдалося згуртуватися разом і виробити свою 
унікальну ідентичність. Громада продовжує існувати і дотепер, чого не можна сказати про Таємні товариства, які 
нині заборонені в Сінгапурі.

Ключові слова: Таємні товариства, Сінгапур, Китай, християнство, католицизм.

In 1851, one of the very first large-scale uprisings in the history of Singapore broke out – an uprising against Catholics. 
During the first half of the 18th century, the secret societies exercised complete control over the Chinese immigrants in 
Singapore, not only in terms of economic life, but also is social and religious as well. It was the religious factor that allowed 
secret societies to attract new members to their ranks. The emergence and spread of Christianity, namely Catholicism in 
the Straits Settlements, could negatively affect the power of the secret societies, because more and more Chinese people 
chose Catholicism as their main religion and no longer wanted to have anything to do with secret societies. These Chinese 
Christians preferred to separate from the secret societies and work independently – they owned plantations and were 
engaged in trade, which made them competitors of the secret societies, not only in the struggle for new members, but 
also in terms of commercial activities. The Christian religion, which in those years was associated primarily with culture 
and education, attracted more and more wealthy Chinese, which brought them closer to Europeans and alienated them 
from secret societies. Obviously, secret societies were not satisfied with this circumstances. In the end, secret societies 
carried out several raids on the property of Catholic Christians – their plantations were plundered, and they themselves 
were attacked in broad daylight. As for the colonial government of Singapore, it has shown its complete inability to deal 
with conflicts on its territory and practically none of the perpetrators have been punished for their crimes. The conflict was 
resolved by the Chinese themselves without the participation of the government – in exchange for financial compensation, 
Chinese Christians agreed not to bring the cases of the attacks to court. Despite all the losses suffered by the Chinese 
Christian community in Singapore, they managed to rally together and develop unique identity and their community 
continues to exist to this day, which cannot be said about secret societies, that as for today have long been banned 
in Singapore.

Key words: Secret societies, Singapore, China, Christianity, Catholicism.

Постановка проблеми. Сила Таємних това-
риств у Сінгапурі протягом XVIII століття багато 
в чому залежала від здатності залучати до своїх 
лав нових членів. Із цим завданням вони відмінно 
справлялися, а враховуючи той факт, що фактично 
все чоловіче населення серед китайських емі-
грантів Сінгапуру так чи інакше було пов’язане 
з цими самими Таємними товариствами, то залу-
чення неофітів було неперервним та результа-
тивним. Для забезпечення постійного приросту 

великої кількості нових членів релігійний аспект 
мав вирішальне значення. Об’єднані загальним 
походженням і традиціями, заснованими на народ-
них релігіях, які сповідувала більшість населення 
континентального Китаю, емігранти збиралися 
в храмах для проведення традиційних обрядів, 
святкування визначних дат і просто для покло-
ніння предкам. Набожні переселенці мали велику 
потребу в підтримці на чужих землях. На таку 
підтримку вони й сподівалися, згуртовуючись 
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на релігійному ґрунті. Самі ж храми у свою чергу 
контролювалися Таємними товариствами. Таким 
чином, працевлаштування, доходи та й навіть 
дозвілля були під контролем верхівки таємних 
угруповань. У контрольованих ними храмах зби-
ралися представники певних груп населення, що 
були об’єднані спільним походженням, тобто міс-
цем, звідки вони емігрували до Сінгапуру. У цих 
храмах (а вони служили головною базою Таємних 
товариств) проводилися обряди ініціації нових 
членів, після яких новоприйняті давали обітницю 
віддати життя за своє Таємне товариство, беззапе-
речно виконувати всі накази свого лідера [17, с. 90].

Обряд ініціації мав чіткий політеїстичний 
характер (китайські народні релігії включали 
в себе надзвичайно багатий пантеон богів, до них 
належить і Гуаньїнь (Guanyin 観音), бог Війни 
Гуань Юй (Guanyu 關羽) та багато інших), вимагав 
принесення жертви через відрізання голови курки. 
Також нові члени Таємного товариства повинні 
були випити з посудини кров усіх своїх нових бра-
тів, присутніх під час ініціації, що була змішана 
з вином [14, с. 8–9]. Таємні товариства Сінгапуру 
походять від секретного товариства «Тяньдіхуей», 
або «Організація Неба та Землі» (tiandihui 天地會)  
[7, с. 189–206]. За своїми обрядами і традиціями 
«Тяньдіхуей» є абсолютно типовим представни-
ком народної релігії Китаю, що робить її макси-
мально зрозумілою і прийнятною для більшості 
китайців того часу, в чому, власне, і полягає голо-
вний секрет успіху Таємних товариств щодо залу-
чення нових членів. У цьому, мабуть, і був голо-
вний конфлікт із християнством – з точки зору 
традицій християнства, на відміну від китайських 
популярних релігій обряди язичницького харак-
теру, політеїзм і конфуціанська ієрархія всередині 
Таємних товариств були абсолютно варварськими 
і неприйнятними. Для китайського емігранта, 
що прийняв християнство, будь-яка асоціація 
з Таємними товариствами була гріхом. Китайські 
емігранти, які приймали християнство як свою 
основну релігію і відправляли своїх дітей у хрис-
тиянські школи, повністю випадали зі сфери 
впливу Таємних товариств. Більш того, вони збли-
жувалися з європейським населенням Сінгапуру 
і покладалися на захист поліції в разі виникнення 
конфліктних ситуацій, а не на захист із боку Таєм-
них товариств, як це робила більшість китайського 
населення Сінгапуру, яке перед початком повстання 
проти католиків 1851 року становило майже 
53% від усього населення колонії [26, с. 29–30]. 

Ще одним предметом розбіжностей був контр-
оль над плантаціями гамбіру та перцю. Ці план-
тації належали китайцям, що прийняли христи-
янство, а Таємні товариства не бажали втрачати 
частину їхнього прибутку або ж намагалися 
зовсім відібрати плантації у своє розпорядження. 
Вважалося також, що християни незаконно вво-

зять опіум для використання на своїх плантаціях. 
Це порушувало самопроголошену монополію 
китайських торговців на ввезення опіуму, що мали 
зв’язки з Таємними товариствами [23, с. 108–109]. 
Протягом усього 1850 року до китайських емі-
грантів, що прийняли християнство, застосовува-
лося залякування та насильство з боку Таємних 
товариств. Ці інциденти врешті-решт призвели 
до великої атаки на християнські плантації, яка 
розпочалася 15 лютого 1851 року. Згідно з пові-
домленнями, 27 плантацій навколо районів Кран-
джі й Букіт-Тімах, а також інших районів острова 
Сінгапур постраждали від цієї серії атак. Зловмис-
ники грабували плантації і крали зі складів цінний 
врожай перцю і гамбіру [20].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження історії 
китайських Таємних товариств і повстання проти 
католиків у Сінгапурі 1851 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розповсюдження християнства в Сінгапурі. 
Незважаючи на те, що Сінгапур був під владою 
Британської імперії, свою першу церкву в Сінга-
пурі побудували представники давньосхідної пра-
вославної церкви, а не протестанти, до яких нале-
жали британці. Вірменські торговці були тими, 
хто побудував своє перше місце для поклоніння 
на території Сінгапуру. Сталося це в 1821 році – 
вже через два роки після заснування Сінгапуру. 
У 1836 році була побудована їхня церква Святого 
Григорія Просвітителя, яка існує і дотепер [1, с. 4].

Цікавим фактом є те, що, попри зусилля коло-
ніального уряду, протестантська церква так 
і не прижилася в Сінгапурі першої половини 
XVIII століття. Незважаючи на те, що перша місія 
Лондонського місіонерського товариства почалася 
вже в 1819 році і підтримувалася самим засно-
вником Сінгапуру Стемфордом Раффлзом, вона 
так і не увінчалася ніякими серйозними успіхами 
і закрилася в 1847 році, переїхавши до Китаю, 
де за результатами договорів, підписаних після 
першої опіумної війни (1839–1842), Лондонське 
місіонерське товариство нарешті отримало мож-
ливість розпочати свою проповідницьку роботу 
[21, с. 296; 22, с. 2].

Засновані Лондонським місіонерським товари-
ством школи користувалися популярністю пере-
важно серед інших європейців, які працювали 
на Ост-індійську компанію. На превеликий жаль, 
дуже довго не виходило заснувати школу, яка би 
притягувала китайське населення, й у місії довго 
не виходило залучати до навчання учнів серед 
іммігрантів. Винятком була школа для китайських 
дівчаток, заснована в 1842 році Марією Дайер 
(дружиною місіонера Лондонської Місіонерської 
школи Семюеля Дайера). Сьогодні ця школа 
відома як школа Святої Маргарити [13, с. 45–62]. 
Марія була шокована, побачивши, що молоді 
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дівчата змушені працювати в борделях або, якщо 
дуже пощастить, прислугою в будинках заможних 
китайських торговців. Вона вирішила допомогти 
цим дівчаткам і попросила дозволу в тодішнього 
губернатора Стрейтс-Сетлментс Семюеля Джор-
джа Бонема відкрити школу, сподіваючись, що 
вдасться надати дітям шанс на краще майбутнє 
[10, с. 24, 27, 30; 11, с. 36]. Справа в тому, що в той 
час переважна більшість китайських іммігрантів 
були чоловіками. Наприклад, у 1850 році в Сін-
гапурі було 25 749 китайських чоловіків і всього 
2239 китайських жінок, тобто співвідношення 
чоловіків і жінок було нерівномірним – на 12 чоло-
віків припадала одна жінка [6, с. 19]. Це призвело 
до того, що проституція була надзвичайно при-
бутковим бізнесом і Таємні товариства ввозили 
жінок із Китаю для роботи в підконтрольних їм 
публічних будинках. У 1842 році школу наре-
шті було відкрито, і вона стала першою жіночою 
школою в Сінгапурі. Окрім звичайних предметів, 
що викладалися в християнських школах, таких 
як англійська мова і християнство, дівчатка роз-
вивали практичні навички, які вважалися на той 
час необхідними для жінок – це було вміння шити 
та володіння основами кулінарії [9, с. 518]. Школа 
виховувала нове покоління освічених жінок для 
багатих китайських торговців, які з причини 
своєї комерційної діяльності постійно перебували 
в компанії іноземців, унаслідок чого поступово 
починали розуміти необхідність західної освіти, 
яку надавали християнські школи, і факт того, 
наскільки це необхідно для забезпечення гідного 
майбутнього їхніх дітей. Китайці з континенталь-
ного Китаю, Малайї і Голландської Ост-Індії (нині 
Індонезія), які нещодавно прийняли християн-
ство, приходили до школи в пошуках гідної для 
себе нареченої [25, с. 34]. 

Вже до початку 1850-х років почало з’являтися 
нове покоління сінгапурців, які володіли великими 
статками і не бажали бути причетними до Таємних 
товариств та їхньої діяльності. Вони не бажали, 
щоб їхні сини ставали вбивцями, а доньки – 
утриманками чи повіями. Одним із таких пред-
ставників заможного класу був китайський тор-
говець Ху А Кей (Hoo Ah Kay Hu Yaji 胡亞基),  
який, незважаючи на те, що відмінно розмовляв 
англійською, все ж таки дотримувався китайських 
традицій і одягався в китайському стилі, але від-
правив свого сина вчитися до Британії, де той 
прийняв християнство. Коли батько дізнався, що 
син збрив традиційну кочівницьку косу Бянь-фа 
(bianfa 辮 髪), то дуже розлютився [12, с. 292].

Протестантизму так і не вдалося обернути 
у свою віру якусь значну кількість віруючих 
серед китайського населення Сінгапуру. Найбіль-
шим успіхом на території колонії користувалася, 
як не дивно, католицька церква, а не протестан-
тизм. У 1832 році французький місіонер преподо-

бний Жан Батист Бушо і падре Ансельмо Эгрос 
отримали дозвіл від колоніального уряду Сін-
гапуру на будівництво свого власного місця для 
богослужіння. Вже до 1841 року почали збирати 
кошти для нової церкви, яка могла би вміщу-
вати більшу кількість вірян. У 1847 році отримав 
благословення новий Собор Доброго Пастиря. 
Цікаво, що велика кількість китайців-християн 
були вихідцями з Чаочжоу (друга за чисельністю 
група емігрантів із Китаю в Сінгапурі) [5, с. 10]. 
Вже на початку XVIII століття завдяки проведе-
ним Паризьким товариством закордонних місій 
заходам значну частину населення міста Шаньтоу 
в Чаочжоу було обернено до католицизму [10, с. 4]. 
Задля того, аби задовольнити релігійні потреби 
зростаючого числа іммігрантів з Чаочжоу, які, що 
важливо відзначити, вже були католиками, отцю 
Анатолю Модюту було доручено укладання нової 
церкви в сільській місцевості біля Сінгапуру. Ста-
лося це в 1846 році, і церкву було присвячено свя-
тому Йосипу. Пізніше її було перенесено у Верх-
ній Букіт-Тімах, щоб бути ближче до працівників 
плантацій гамбіру та перцю, на яких було працев-
лаштовано багато вихідців їз Чаочжоу [24, с. 85].

У 1839 році Паризьким товариством закор-
донних місій у Сінгапур було відправлено отця 
Джона Чу. Уродженець Шаньтоу Джон Чу закін-
чив семінарію в Пінанзі, після чого там же й про-

Джерело: [8]
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довжив свою службу священником. Перед пере-
їздом до Сінгапуру він навіть встиг кілька років 
попрацювати в Сіамі. Завдяки його досвіду 
й тісним родинним стосункам з емігрантами із 
Чаочжоу католицька громада постійно зростала 
[16, с. 32–33]. Після смерті отця Чу в 1848 році 
кількість католиків у Сінгапурі серед вихідців 
із Чаочжоу продовжувала збільшуватися. Разом 
із тим зростала їхня економічна міць, яка 
в недалекому майбутньому призвела до їх кон-
флікту з китайськими Таємними товариствами.

Для популяризації католицької релігії церква 
всіляко намагалася використовувати зрозумілі 
китайському населенню символи і способи подачі 
інформації. Використовувалися банери в китай-
ському стилі, які були ідентичні тим, що вішалися 
перед святими в традиційних китайських храмах, 
тільки на цих банерах було написано «Ісус прийде».

Також випускалась християнська література 
в китайському стилі, з характерним розташуван-
ням ієрогліфів і напрямком тексту – книжки чита-
лись вертикально, справа наліво [4, с. 259].

Крім того, що такий підхід зробив католицизм 
більш доступним для китайського населення, він 
також викликав пильну увагу Таємних товариств. 
Тепер вони точно знали, що християнство – це 
їхній конкурент у боротьбі за нових прибічників.

Хід подій під час антикатолицьких повстань. 
Початком повстання вважається напад на щойно 
прийнятого в лоно католицизму китайця на ім’я 
Тан Чу Кве (Tan Chye Kweh). Троє кремезних 
чоловіків із Таємного товариства підійшли до 
нього, коли він ремонтував свій човен біля ринку, 
і почали його ображати через прихильність като-
лицькій вірі. Вони докладали чимало зусиль 
і намагалися ініціювати бійку, але Тану вдалося 
втекти і врятувати цим своє життя. Нападники 
задовольнилися лише відібраним у нього човном. 
Що характерно для Сінгапуру того часу – ніхто 
з перехожих навіть не намагався зупинити те непо-
требство, що коїлося в них перед очима. Кожен 
розумів свою фінансову залежність від волі ватаж-
ків організації. Підеш проти Товариства – не мати-
меш ні роботи, ні засобів для існування і життя.

Після цього напади на китайців-християн 
тривали цілий тиждень. Напади незмінно відбу-
валися за одним сценарієм: групи від двадцяти 
до п’ятдесяти озброєних чоловіків убивали всіх 
китайських християн, які траплялися їм на очі. 
Все майно, яке не вдавалося забрати, негайно 
знищувалося. Протягом цього жахливого тижня 
терору було виконано атаки на двадцять сім план-
тацій, і, за тодішніми оцінками, було вбито понад 
п’ятсот китайців-католиків, серед яких багато тих, 
хто були заможними плантаторами [19, с. 2].

Є відомості й про те, що від терористичних 
нападів та безладів страждали й самі європейці. 
Преподобний Іссалі, один із французьких місіоне-

рів у Сингапурі, отримав інформацію про те, що 
на нього планується напад, коли він прямував до 
хворої прихожанки, дружини китайського план-
татора. Протягом доби він переховувався в джун-
глях, а потім опинився на березі, де за 8 доларів 
один із човнярів переправив його до міста, а за цей 
час на плантацію було здійснено напад і знищено 
та викрадено все майно [3, с. 542–546].

На той час у Сінгапурі знаходилася досить 
велика кількість індійських ув’язнених, які були 
доставлені в Стрейтс-Сетлментс для відбування 
покарання за скоєні злочини. Як би дивно це не 
було, але уряд не здійснював практично ніякого 
контролю над цими ув’язненими. Вони були роз-
міщені по всій території острова без належної охо-
рони і нагляду. У мирні часи їх використовували 
як різноробочих у будівництві доріг тощо. Під час 
повстання проти католиків вони були поспішно 
мобілізовані як допоміжні сили оборони і терміново 
відправлені боротися проти бійців Таємних това-
риств. Незважаючи на те, що уряд почав викорис-
товувати додаткові сили у вигляді ув’язнених інду-
сів, ситуація продовжувала погіршуватися доти, 
поки були викликані військові сили для вирішення 
ситуації, яка, здавалося, вже була приреченою [19].

Після звернення до влади острова великої 
кількості християнських плантаторів-китайців, 
у яких було відібрано все їхнє майно, було видано 
півдюжини ордерів на затримання підозрюва-
них у скоєнні злочинів. Після перших затримань 
поліції вдалося знайти частину вкрадених това-
рів, з якими вони поспішили повернутися до 
поліцейської дільниці. На невеликій відстані від 
місця, де вони схопили злочинців, перебуваючи 
на великій дорозі, вони раптово почули китай-
ські сигнали тривоги. Через п’ять хвилин натовп 
китайців, озброєних мечами, списами, вилами 
і ножами, спробував відбити в поліції своїх това-
ришів. Через певний час інша група з приблизно 
п’ятдесяти китайців, також озброєних, але вже 
більш серйозно – декількома мушкетами, пере-
городила поліцейським силам дорогу. Поліція 
закликала (явно агресивно налаштованих поруш-
ників) розійтися, як того вимагав закон, але це не 
дало ніякого результату. Поліція провела декілька 
попереджувальних пострілів, однак і це не дало 
позитивного результату. Окрім того, це навіть спо-
нукало зачинщиків заворушень до більш швид-
кого просування вперед.

Лише залп із мушкетів змусив китайців бути 
більш обережними і менш агресивними, що 
дозволило поліцейським силам просунутися впе-
ред. Сили Таємних товариств застосували стра-
тегію повторюваних атак зі швидким відступом  
у джунглі – це сильно ускладнювало просування 
поліції вперед. Бунтівники були дуже рішучі – 
поліція повторювала залп кожного разу під час про-
сування більш ніж на дві милі. Зрештою, смерть 
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трьох лідерів із боку зловмисників-бунтівників 
змусила їх відступити, і поліція змогла дістатися 
місця призначення і з полоненими, і з вкраденим 
майном плантаторів. Було встановлено, що поліція 
в ході цієї сутички витратила майже всі свої боє-
припаси. Також стало відомо, що п’ятеро китай-
ців, які билися на стороні Таємних товариств, були 
вбиті й велика кількість отримала поранення.

Дуже показовим є випадок, що стався з хрис-
тиянським плантатором на ім’я Тан А Чун (Tan 
Ah Choon). Він отримав інформацію про те, що на 
його плантацію буде вчинено напад і її буде погра-
бовано. Почувши цю новину, він взяв усі гроші, які 
він зміг зібрати (сума була понад 80-ти доларів), 
два пікулі білого перцю та кількох своїх робочих 
і залишив свою плантацію. Він вирішив відправи-
тися до міста, де, на його думку, для нього було 
би безпечніше. Шляхом до Сінгапуру їх зупинили 
представники Таємних товариств. Вони схопили 
власника плантації і потягли в джунглі. Кілька 
робочих змогли втекти і повідомили про те, що 
трапилося з господарем у поліцію. Поліція опе-
ративно зреагувала й негайно виділила загін для 
пошуку і порятунку зниклого плантатора. Силами 
поліції було організовано та проведено рейд по 
таких місцях скупчення китайців, як опіумні 
будинки і приміщення для азартних ігор. Зрештою, 
главі поліції Сінгапуру Томасу Данману вдалося 
знайти Тан А Чуна в надзвичайно людному місці, 
де його охороняли троє осіб. Злочинцям удалося 
сховатися, адже пересічні китайці, що там знахо-
дилися, своїми криками подали злочинцям сигнал 
про наближення поліції. Цей випадок дуже пока-
зовий з точки зору того, як толерантно китайське 
населення Сінгапуру ставилося до злочинів Таєм-
них товариств. Своїм відношенням до правопо-
рушень китайці сприяли безкарності й насиллю 
з боку злочинних організацій. Вони дотримува-
лися принципу невтручання в сам процес насилля 
над співвітчизником іншої віри, надавали невід-
кладну посильну допомогу самим порушникам, 
попереджуючи їх про облави поліції. У цьому 
інциденті у Тан А Чун були відібрані всі гроші 
і втрачена більша частина його майна [6, с. 80–81].

До 28 березня 1851 року заворушення припи-
нилися. За результатами судових процесів троє 
чоловіків були засуджені до транспортування 
в Бомбей. Також відомо, що близько дванадцяти 
нападників з боку Таємних товариств було вбито 
[18, с. 1]. Більш точної інформації про кількість 
арештів і винесених вироків у державних архі-
вах, на жаль, немає. Дії колоніальної влади, як 
не важко це зрозуміти, не є головною причиною 
припинення насильства. Завдяки посередництву 
китайського підприємця Ше Юцзіня (She Youjin 
佘有进) між обома сторонами – Таємними това-
риствами і християнами – було досягнуто згоди, 
відповідно до якої перші повинні були виплатити 

постраждалим християнським плантаторам суму 
в 1500 доларів як компенсацію за завдані збитки. 
Християни у свою чергу погодилися не порушу-
вати судових позовів проти представників Таєм-
них товариств [23, с. 110]. Таємні товариства 
зазнали лише незначних втрат за результатами цих 
заворушень. З огляду на те, як конфлікт у резуль-
таті було вирішено, стає очевидним, що китайська 
громада не звертала ніякої уваги на закони коло-
ніального уряду і керувалася своїми власними 
порядками, і цей факт є скоріше провиною коло-
ніального уряду, ніж самих китайців.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Навіть незважаючи на все те 
насильство, що було скоєно проти католиків, кра-
діжку їхнього майна і той факт, що під час агресив-
них незаконних заходів проти католиків 1851 року 
Таємні товариства не боялися піднімати руку ні на 
європейців, ні на поліцейські загони, Уряд все ще 
не мав наміру застосовувати будь-які законодавчі 
заходи для їх придушення або хоча би формаль-
ного контролю. Юрисдикція Сінгапуру писала 
свої скарги колоніальному уряду і просила їх якось 
вплинути на свавілля Таємних товариств, які були 
прямою загрозою порядку на території Сінгапуру 
і всього Стрейтс-Сетлментс. У серпні 1853 року 
той же орган знову висловився з цього приводу 
і закликав прийняти закон, що дає поліції більше 
законних можливостей для боротьби з такими 
організаціями. Водночас уперше було офіційно 
підтверджено, що свідків у справах, пов’язаних 
із діяльністю Товариств, залякували, і була зро-
блена рекомендація надавати їм належний захист 
[3, с. 542, 569–570]. Очевидно, що такі заходи не 
були достатніми ні в якій мірі, і фактично за порядок 
у місті та його околицях відповідали Таємні това-
риства і заможні китайські торговці, а ніяк не уряд 
колонії. Всі серйозні питання вирішувалися між 
ними самостійно, без участі колоніального уряду.

Багато католиків через незахищеність від 
насилля з боку Таємних товариств бігли в центр 
Сінгапуру, де було куди безпечніше, адже поруч 
знаходилися поліцейські дільниці та урядові уста-
нови. Поліцейські були добре озброєні й готові 
захищати людей від нападів злочинців. Варто ска-
зати, що були й такі китайці-католики, які поки-
нули Сінгапур і, як вважається, втекли до сусідньої 
Малакки. Відчувши небезпеку від організованих 
кримінальних організацій та зрозумівши необхід-
ність об’єднуватися заради своєї безпеки, като-
ликам вдалося вичавити із ситуації, що склалася, 
щось хороше – згуртуватися і за рахунок почуття 
солідарності створити свою спільну ідентичність. 
Католики, що переселилися до Сінгапуру з Чаоч-
жоу, і дотепер активні в сучасному Сінгапурі, 
з чого можна зробити висновок, що їм вдалося 
згуртуватися й не тільки дати відсіч злочинним 
організаціям, а й пережити Таємні товариства, які 
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нині геть викорінені із життя Сінгапуру і є неле-
гальними організованими злочинними угрупован-
нями [8, с. 227–264].

Між тим завдяки зусиллям Паризького товари-
ства закордонних місій у Сінгапурі спостерігався 
постійний приплив католиків із Китаю. У резуль-
таті зростання католицької громади в Сінгапурі 
почали з’являтися нові споруди неоготичного 
стилю, такі як Церква Різдва Пресвятої Діви Марії. 
Вихідці з Чаочжоу головно були відомі як хлібо-
роби і рибалки, але багато хто з них з огляду на 
реалії Сінгапуру знайшли себе в торгівлі. Таким 
чином, для багатьох переселенців відкрилися нові 
можливості для самовизначення та професій-
ного зростання. Одним із найуспішніших торгов-
ців з числа перших католиків Сінгапуру був Лоу 
Кхіок Чан (Low Khiok Chiang), відомий також як 
Джейкоб Лоу. Його родина була родом із Шаньтоу. 
Як і багато католиків острова, родина відправила 
його разом із братом до міста Сінгапур, коли йому 
було всього 16 років. Після того, як він влився 
в католицьку громаду Сінгапуру, парафіяльний 
священик надав йому позику на відкриття екс-
портно-імпортного бізнесу. Фінансова допомога 
дала можливість молодому підприємцю органі-
зувати власну справу та примножити свої статки. 

По мірі того, як його судноплавний і торговий 
бізнес розвивалися і процвітали, зростав і вплив 
католицької громади, до якої належав сам Лоу 
Кхіок Чан, де все вирішували заможні торговці. 
Джейкоб Лоу був лише одним із кількох торговців-
католиків. Серед його партнерів були Джозеф Чан 
Тек Хі (Joseph Chan Teck Hee) і Джон Го А Сенг 
(John Goh Ah Seng). Їхні колективні зусилля на 
користь громади неможливо перебільшити. Саме 
ці успішні представники торгового люду внесли 
вагомий вклад у будівництво католицьких спо-
руд по всій території Сінгапуру. Найвідомішими 
релігійними осередками, до будівництва яких при-
четні торговці, стали Церква Святих Петра і Павла 
та Церква Найсвятішого Серця Ісуса [16, с. 431]. 

Як ми бачимо, китайська громада католиків 
у Сінгапурі продовжувала активно та всебічно 
розвиватися і мала своїх представників серед 
впливових людей Сінгапуру, що як і в далекому 
XVIII столітті, так і нині залишається центром 
торгівлі Південно-Східної Азії. Наявність замож-
них торговців у своїй громаді давало можливість 
китайським католикам урегульовувати конфлікти 
з Таємними товариствами і продовжувати попу-
ляризацію своєї релігії та свого стилю життя, що 
ґрунтувався на освіті та мирному співіснуванні.
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У статті авторка аналізує регіон як складне політико-соціальне, економічне утворення, яке є одиницею загаль-
ної концептуальної моделі сучасного світу. Для науки міжнародних відносин дискурс регіоналізації розгортається 
у межах співвідношення глобального і локального у світовій політиці, що актуалізується високими темпами регі-
оналізації у різних куточках світу. Наголошується на складності та багатовимірності процесу регіоналізації, який 
забезпечує появу регіонів різних типів і масштабів. Стаття зосереджується на аналізі наукових напрацювань щодо 
трактування регіону держави та сутності поняття «субнаціональний регіон». Регіон держави представлений адмі-
ністративно-територіальним утворенням, яке входить до складу держави та наділене відповідно до національ-
ного законодавства певним обсягом політичного й економічного самоврядування. Тож регіоналізація як складний 
багатовимірний процес забезпечує появу регіону не лише як територіального утворення, але і як функціональ-
ної структури. Субнаціональний регіон із певною функціональністю виходить на міжнародну арену з метою пред-
ставити та реалізувати свої інтереси. Очевидно, що така можливість є результатом децентралізації державного 
управління, причому у сучасному світі це вже не залежить від форми державного устрою. На міжнародну арену 
здійснюють вихід як регіони федеративних держав, так і унітарних. Поступово регіони держав стають визнаними 
учасниками міжнародних відносин, формуючи практики парадипломатії у сучасному світі. Очевидно, що подібні 
практики є раціонально вмотивованими у контексті пошуку шляхів підвищення функціональності регіону держави 
у міжнародному середовищі. Тож вихід регіону держави на міжнародну арену доцільно розглядати як наслідок про-
цесів регіоналізації та децентралізації, які забезпечують підвищення ефективності практик міжнародної взаємодії 
за рахунок предметного підходу до позиціонування у міжнародному середовищі. У статті наголошено на похідному 
характері суб’єктності регіону держави в міжнародних відносинах, що створює певні обмеження на шляху функці-
онального представництва регіону. Загалом робиться висновок про поступове поширення практик виходу регіонів 
держав на міжнародну арену як наслідку загальносвітового тренду, який найближчим часом зберігатиме свою акту-
альність у міжнародному середовищі, створюючи підґрунтя для подальшого розвитку концепції парадипломатії. 

Ключові слова: регіон держави, субнаціональний регіон, регіоналізація, децентралізація, міжнародні відно-
сини, суб’єктність, функціональність, парадипломатія. 

In the article the author analyzes the region as a complex political, social, economic formation, which is a unit of the general 
conceptual model of the modern world. For the science of international relations, the discourse of regionalization unfolds 
within the ratio of global and local in world politics, which is actualized by the high rate of regionalization in different parts 
of the world. Emphasis is placed on the complexity and multidimensionality of the regionalization process, which ensures 
the emergence of regions of different types and scales. This article focuses on the analysis of scientific developments on 
the interpretation of the region of the state and the essence of the concept of «subnational region». The region of the state 
is represented by an administrative-territorial entity, which is part of the state and endowed, in accordance with national 
legislation, with a certain amount of political and economic self-government. Therefore, regionalization as a complex 
multidimensional process ensures the emergence of the region not only as a territorial entity, but also as a functional 
structure. A subnational region with a certain functionality enters the international arena in order to represent and realize 
its interests. Obviously, this possibility is the result of decentralization of public administration, and in today’s world it 
no longer depends on the form of government. Both regions of federal states and unitary ones enter the international 
arena. Gradually, the regions of states become recognized participants in international relations, shaping the practices 
of paradiplomatics in the modern world. It is obvious that such practices are rationally motivated in the context of finding 
ways to improve the functionality of the region of the state in the international environment. Therefore, the entry of the region 
of the state into the international arena should be considered as a consequence of the processes of regionalization 
and decentralization, which increase the effectiveness of international cooperation through a substantive approach to 
positioning in the international environment. The article emphasizes the derivative nature of the subjectivity of the region 
of the state in international relations, which creates certain restrictions on the way of functional representation of the region. 
In general, it is concluded that the practices of the regions of the countries entering the international arena are gradually 
spreading as a consequence of the global trend, which will soon remain relevant in the international environment, creating 
a basis for further development of the concept of paradiplomatics.

Key words: state region, subnational region, regionalization, decentralization, international relations, subjectivity, 
functionality, paradiplomatics.
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Постановка проблеми. Процеси глобаліза-
ції, децентралізації та регіоналізації зумовлю-
ють появу на міжнародні арені регіонів держави 
у якості активних учасників міжнародних відно-
син. Регіони держав дедалі активніше проявляють 
себе у вирішенні міжнародних проблем, встанов-
ленні міжнародних зв’язків, представляючи певну 
функціональну альтернативу власним державам 
на міжнародній арені. Очевидно, що говорити про 
повноцінну суб’єктність регіону держави у між-
народних відносинах поки що передчасно, проте 
розповсюдженість цих практик актуалізує дослі-
дження місця, ролі та функціональності регіону 
на міжнародній арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідницька увага до регіону як складного соці-
ально-економічного, політичного утворення є вже 
невід’ємною складовою частиною сучасної полі-
тичної науки, що стало певною відповіддю на роз-
гортання паралельно процесів інтернаціоналізації 
та локалізації суспільного життя. Окремий дисци-
плінарний напрямок – політична регіоналістика 
здобула вже своє місце у системі сучасної полі-
тичної науки. Паралельно виявлення та вивчення 
регіонів із погляду їх суб’єктності та функціо-
нальності є певним трендом у низці суспільних 
наук. Дослідження регіону помітними постають 
у наукових розвідках широкого кола дисциплінар-
них напрямів: від геополітики і географії до істо-
рії й економіки, від філософії до конфліктології 
і науки державного управління. Тож, сучасна полі-
тична наука має питому підтримку у своїй дослід-
ницькій увазі до проблем регіоналізації з боку цілої 
низки наук. Помітними авторами, які опікуються 
проблематикою регіону у міжнародному контек-
сті, постають М. Кітінг, А. Гредегой, Д. Крікманс, 
В. Зимогляд, В. Власов, О. Плотнікова, О. Дубро-
віна, О. Воскресенський, Р. Туровський, С. Бугай, 
З. Варналій, Я. Верменич, М. Лендел, В. Корнєє-
вець, І. Насиров, С. Песцов, В. Дергачев, К. Кул-
матов, Д. Кузнецов, М. Лагутіна, А. Мітрофанова, 
І. Баригін, А. Спартак, Т. Зонова та ін. Водночас 
більшою мірою увага науковців зосереджена на 
питаннях регіональної політики держави, шляхах 
підвищення її ефективності, пошуку відповід-
ностей в інтерпретації регіоналізації як процесу 
творення міжнародних інтеграційних об’єднань 
з певного числа держав континентів, що вочевидь 
не охоплює усього комплексу питань пов’язаних із 
практиками та вимірами регіоналізації як загаль-
ного системного процесу міжнародного рівня.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Регіон у будь-якій його 
інтерпретації – постає ключовим актором субна-
ціональної політики, тому в сучасній політичній 
науці виникає питання регіональної політичної 
суб’єктності, яка трактується як здатність регіону 
до активної діяльності, що базується на усвідом-

ленні й артикуляції своєї регіональної специфіки 
у відносинах з центром і з іншими територіаль-
ними суб’єктами. Але, що є важливим для нашого 
дослідження, – з виходом регіону держави на між-
народну арену регіональна політична суб’єктність 
постає категорією міжнародного рівня політики. 
Очевидно, що це обмежена суб’єктність, але її 
наявність в сучасних міжнародних відносинах 
вже неможна заперечувати. Саме це і зумовлює 
потребу в дослідницькій увазі до таких практик, 
з метою отримання комплексного системного 
знання про сутність, природу та перспективи 
суб’єктності регіону держави на міжнародній 
арені в умовах розгортання сучасного політич-
ного процесу в системі координат дихотомії гло-
бальне – локальне, глобалізація – регіоналізація. 
На нашу думку, питання про вихід на міжнародну 
арену регіонів держав і проявлення у зв’язку з цим 
їх міжнародної суб’єктності потребує подальшого 
вивчення з позицій розгляду цих явищ як чинників 
світового політичного процесу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Стаття присвячена аналізу регіону 
держави як учасника міжнародних відносин, 
акцентуючи увагу на теоретико-концептуальному 
рівні аргументації доцільності та відповідності 
подібної практики реаліям сьогодення у контек-
сті підвищення функціональності та результатив-
ності діяльності у міжнародному середовищі регі-
ону держави як похідного / вторинного суб’єкта 
міжнародних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Очевидною тенденцією в міжнародних відноси-
нах останніх десятиліть залишається послаблення 
інституту національної держави, зменшення його 
функціональності на міжнародній арені. Науковці 
наголошують на «згортанні» національного суве-
ренітету, яке, тим не менш, відбувається за віднос-
ної добровільності й згоди на це самої національ-
ної держави. Відмова від частини суверенітету 
держави відбувається насамперед на користь між-
народних організацій, але поступово проступають 
і практики, які засвідчують добровільну передачу 
державою деяких своїх функцій на міжнародній 
арені власним регіонам. Нині вже нікого не зди-
вуєш існуванням та ефективним функціонуванням 
регіональних механізмів економічного, політич-
ного, соціального розвитку, проте, спостерігається 
певна невизначеність теоретико-концептуального 
плану стосовно вимірів таких практик. Так, з одного 
боку, ми спостерігаємо практики транскордонного 
співробітництва, які є прикладами взаємодії регіо-
нів суміжних держав, з іншого – проявляють себе 
так звані трансрегіональні зв’язки, які визнача-
ються як процес взаємодії регіональних об’єднань 
та окремих держав, що належать до різних геогра-
фічних регіонів [1, c. 24], з третього боку, говорять 
про субрегіональні та субнаціональні процеси, 
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як приклади інтеграції різної локалізації. Зага-
лом усі ці підходи стають підґрунтям для розви-
тку дискурсу регіоналізації у сучасній науці про 
міжнародні відносини. Вивчення регіоналізації, 
регіоналізму, регіональної інтеграції нині постало 
важливою складовою досліджень світового полі-
тичного процесу в межах окремої галузі науки про 
міжнародні відносини – регіонознавства або регіо-
налістики. Процеси регіональної динаміки є пред-
метом досліджень у працях теоретиків суспіль-
них наук, які належать до різних напрямів і шкіл. 
Маємо нині широке коло наукових розвідок, які 
з позицій географічного, філософського, цивіліза-
ційного, культурного, історичного, економічного, 
зовнішньополітичного, міжнародно-політичного, 
зовнішньоекономічного підходів намагаються 
визначити сутність регіону та зміст регіоналізації. 
Це, вочевидь, підтримує активну дискусію у науко-
вому співтоваристві стосовно можливості «надати 
універсальне визначення поняттю «регіон», яке б 
задовольнило абсолютно всіх» [2, с. 28]. Для науки 
міжнародних відносин дискурс регіоналізації роз-
гортається в межах співвідношення глобального 
і локального у світовій політиці, що актуалізу-
ється високими темпами регіоналізації у різних 
куточках світу. Водночас очевидною є тенденція 
сформувати дослідницький фокус саме на вимірі 
регіону на наднаціональному рівні, коли «регіон 
постає групою країн, які за багатьма параметрами 
більш взаємопов’язані один з одним, ніж з іншими 
країнами» [3, с. 93]. Паралельно з таким тлумачен-
ням регіону використовується поняття субрегіон. 
Водночас такий підхід зміщує увагу дослідників 
міжнародних відносин від поширення практик 
виходу на міжнародну арену регіонів держав світу 
як окремих гравців, які поступово здобувають 
визнання та обмежені параметри суб’єктності. 

Про те, що сучасна система міжнародних від-
носин зазнає докорінних змін, відомо давно, так 
само, як і те, що винуватцем цих змін є науково-
технічний прогрес і тріумфальна хода глоба-
лізації планетою. Самі процеси регіоналізації, 
розростання міжнародних регіонів, стягування 
традиційних регіонів у макрорегіональні комп-
лекси засвідчують наявність нового, проміж-
ного, етапу глобалізації [4], проте, на нашу думку, 
доцільно звернути увагу на той факт, що сучасні 
процеси регіоналізації презентують не лише дер-
жави – як основних системоутворючих учасників, 
але й велику кількість різних акторів, серед яких 
є інституції, організації, лобістські структури, 
бізнес-еліти, політичні партії і регіони держав. 
Регіони держав постають адміністративно-тери-
торіальними утвореннями, які входять до складу 
держави та наділені певним обсягом політичного 
й економічного самоврядування, відповідно до 
національного законодавства [2, с. 32]. Регіони 
держав, виходячи на міжнародну арену, налаго-

джують співпрацю з регіонами інших держав, 
міжнародними організаціями, закордонними 
юридичними і фізичними особами, місцевою вла-
дою іноземних держав. Тож маємо дещо інакший 
вимір, рівень регіоналізації і, відповідно, регіона-
лізму, що визначається як впорядкована, багато-
стороння та контрольована державами взаємоза-
лежність усередині регіонального простору, яка 
виражається в різних конкретних регіональних 
проектах і відповідних їм інституціях [5, с. 23; 45]. 
Відповідно, вихід регіону держави на міжнародну 
арену, його діяльність в міжнародному середовищі 
здійснюється з дозволу держави. Саме держава 
надає своїм регіонам певні права у міжнародних 
відносинах, наділяючи їх обмеженою функціо-
нальністю та суб’єктністю. На нашу думку, цілком 
виправданим виглядає пропозиція В.Г. Власова 
презентувати такого актора сучасних міжнарод-
них відносин, як субнаціональний або субдержа-
вий регіон [2, с. 32]. Це дозволяє зняти розмитість 
категорії «регіон» для науки міжнародних відно-
син саме у частині світового комплексного регі-
онознавства у контексті дискусії співвідношення 
глобального та локального у світовій політиці. 

Світові регіональні процеси на поточному 
етапі постають у таких вимірах:

 – створення і функціонування транскордонних 
регіонів;

 – створення і функціонування міжнародних 
макрорегіонів (трансрегіонів);

 – виходу та функціонування на міжнародній 
арені субнаціональних (субдержавних) регіонів / 
регіонів держав.

Важливо зазначити, що поточна регіоналізація 
і, відповідно, новий регіоналізм передбачає роз-
криття особливостей регіону не лише як територі-
ального утворення, але як функціональної струк-
тури.

Кожний із цих вимірів має свої особливості 
та може детермінуватися різними чинниками. 
Водночас усі ці явища відображають загальносві-
товий тренд – регіоналізацію, локалізацію та фраг-
ментацію, що комплексно є однією з визначаль-
них рис сучасного світового політичного процесу. 
Наша дослідницька увага зосереджується на прак-
тиках функціонування на міжнародній арені регі-
онів держав. Очевидно, що започаткування таких 
практик можна побачити вже з 60-х рр. ХХ ст., 
коли поступово збільшується масштаб участі регі-
онів держав у міжнародних зв’язках і постають 
практики міжрегіонального співробітництва. Пер-
винна теоретизація таких практик ґрунтувалася 
на фіксації того, що держави як ключові суб’єкти 
міжнародних відносин мають дві основі форми: 
унітарну та федеративну. Тож, за самим визна-
ченням сутності федерації, можна припустити, 
що суб’єкти федерації володіють певним (обме-
женим) обсягом міжнародних прав і обов’язків, 
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хоча у міжнародному публічному праві завжди 
я на тому, що федерація – це єдиний суб’єкт між-
народного права та відносин, і міжнародну відпо-
відальність несе федеративна держава загалом. 
Водночас в останній чверті ХХ ст. поряд із тради-
ційною дипломатією, яку здійснює суверенна дер-
жава, дедалі помітнішими ставали практики так 
званої парадипломатії. Перші випадки пов’язані 
з розвитком міжнародних зв’язків суб’єктів таких 
федеративних держав як Канада, США, які у сво-
єму активі міжнародних угоді з питань торгівлі, 
економіки, освіти, науки, зв’язку, культури на 
кінець ХХ ст. мали сотні документів. Поширення 
цих практик змусило заговорити про федеративні 
одиниці як нові суб’єкти міжнародних відносин 
і міжнародного права та про формування пара-
дипломатії як окремої форми міжнародної вза-
ємодії та співробітництва. Парадипломатія постає 
діяльністю субнаціонального актора, націленою 
на взаємодію з політичними утвореннями іно-
земного походження [6]. Як зазначає вітчизняний 
дослідник І.К. Головко: «Завдяки парадипломатії 
субнаціональні регіони отримали можливість реа-
лізувати власні амбіції на міжнародній арені, чого 
не могли робити до цього, через те їх дії могли 
розцінюватися як зазіхання на суверенні права 
держав, до складу яких вони входять» [7, с. 24]. 
Проте, якщо спочатку такі практики проявлялися 
переважно у федеративних державах, нині спо-
стерігається поширення їх і на унітарні країни. 
Регіональні утворення вимагають виходу на між-
народну арену і збільшення своїх прав для здій-
снення самоуправління [8, с. 252]. Регіоналізація 
стимулювала процеси децентралізації та перероз-
поділу владних повноважень в державах різної 
форми. Загалом це сприяло підвищенню ролі регі-
онів держави в міжнародних відносинах. Деле-
гування частини владних повноважень держави 
регіонам здобуває назву  парадипломатії. На думку 
вітчизняної дослідниці Т.О. Грачевської, виник-
нення парадипломатії та її розвиток «свідчить про 
те, що держава позбулася статусу монополіста 
у сфері зовнішнього співробітництва, передавши 
значну частину своїх повноважень регіонам 
у контексті реалізації принципу субсидіарності» 
[9, с. 82]. Нині можна констатувати, що здійснення 
міжнародних зв’язків регіонів держав перетвори-
лося на істотну складову міжнародних відносин. 
Це стало закономірним наслідком децентралізації 
і підвищення ролі регіонів держави у міжнарод-
них відносинах. Науковці зазначають, що регіони 
держав зазвичай не мають права здійснювати полі-
тичні види зв’язків на міжнародній арені, до числа 
яких зараховують традиційні дипломатичні, кон-
сульські та військові [10, с. 65]. Регіонам держав 
можуть делегуватися повноваження щодо усього 
спектру зв’язків, окрім політичних – наука, тех-
ніка, охорона здоров’я, освіта, економіка, екологія 

тощо. Регіони держави налагоджують співробіт-
ництво з іноземними державами, їх регіонами, 
місцевою владою, юридичними та фізичними осо-
бами іноземних держав, із міжнародними органі-
заціями виключно з дозволу своєї держави. Вну-
трішнє законодавство держави фіксує механізми 
участі й укладання угод їх регіонами з іноземними 
акторами. Угоди, які укладають регіони держав, 
мають загальний характер, визначають основні 
напрями співробітництва і його зміст, діють лише 
на території регіону і за характером правового 
регулювання дорівнюються нормативним актам, 
які приймаються на території регіонів. Здійсню-
ючи міжнародні відносини регіони держава нині 
мають право відкривати свої представництва 
в інших державах і міжнародних організаціях, але 
з метою реалізації укладених угод і за дозволом 
загальнодержавних відомств іноземних справ. 
Зрозуміло, що такі представництва не володіють 
статусом дипломатичних та консульських установ 
і не можуть виконувати їх функції, так само їх від-
криття не вимагає наявності агреману або екзек-
ватури. До числа функцій представництв регіонів 
на територіях іноземних держав належить інфор-
мування підприємств свого регіону про юридичні, 
економічні умови, збирання та розповсюдження 
інформації в закордонних країнах про конкретні 
проекти, які реалізують підприємства регіону за 
кордоном, реклама продукції, яку виробляють 
у регіоні, організація фестивалів, ярмарків, конфе-
ренцій, здійснення діяльності, здатної допомогти 
налагодити взаємовигідні зв’язки за участю біз-
несу регіону, для просування експортної продукції 
закордон тощо. Представництва регіонів держави 
за кордоном вирішує виключно питання, які вхо-
дять до компетенції регіонів, що визначається дер-
жавою, і фінансується така діяльність регіоном, 
який відкриває представництво. Тож «представ-
ництво регіону за кордоном – це орган зовнішніх 
зв’язків регіону, який перебуває в регіоні інозем-
ної держави з огляду на відповідну міжнародну 
угоду та виконує функції із захисту інтересів свого 
регіону та його юридичних осіб» [10, с. 67–68]. 

Нині міжнародне співробітництво на суб-
національному рівні є необхідною складовою 
частиною успішного розвитку регіонів держав 
зокрема та держави загалом. Саме через це спо-
стерігається активний вихід регіонів держав на 
міжнародну арену. Існують різні форми спів-
робітництва регіонів держав, які реалізуються 
недержавними, комерційними, науковими, освіт-
німи, громадськими об’єднаннями й організа-
ціями. Всі ці актори залучені до міжнародної 
діяльності регіонів держав. Різноманіття форм 
міжнародного співробітництва регіонів, стиму-
льованих як економічними, так і соціальними, 
освітніми, екологічними, науковими інтер-
есами, активно розвивається та розширюється 
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на основі розгортання процесів децентраліза-
ції. Нині можна спостерігати формування цілої 
системи міжнародних зв’язків регіонів держав 
в різних куточках світу. Водночас кожна держава 
незалежно від своєї форми самостійно вирішує 
питання компетенцій і повноважень регіонів на 
міжнародній арені, що не передбачає наявності 
спеціального законодавства, яке би регламен-
тувало участь адміністративно-територіальних 
одиниць в розвитку міжнародних відносин [11].

Глобалізація у контексті формування регіональ-
ної політики характеризується комплексом проти-
річ: між загальнолюдськими інтересами та націо-
нальнодержавними специфічними вимогами; між 
рухом до диверсифікації та гомогенізацією еконо-
мічних відносин; між тенденціями до інтеграції 
та фрагментації; проблемами сумісності різних 
цивілізаційних культур; економічними протиріч-
чями через нерівномірний розвиток і соціальну 
поляризацію; розривом між наслідками екологіч-
них криз і неадекватними заходами щодо їх міні-
мізації; загостренням суперечностей між курсом 
транснаціональних корпорацій і національними 
інтересами багатьох країн. Нині держави шука-
ють нову організацію політико-владного меха-
нізму, орієнтовану на принцип субсидіарності. 
Відповідно до нього на регіональний і місцевий 
рівень передаються питання розвитку регіонів, які 
враховують і можливості реалізації певних цілей 
регіонального розвитку за межами національ-
ної території. Регіональна суб’єктність залежить 
загалом від ступеня артикулюваності та політиза-
ції регіональних інтересів та ідентичностей. Тим 
паче, що сучасні умови соціально-політичного 
розвитку зумовлюють усвідомлення територіаль-
ності як динамічного, а не статичного концепту 
[12, с. 141]. Тож, сучасні підходи до управління 
державою вимагають регіоналізації та децентралі-
зації управління. Ефективне державне управління 
має залишати більше простору динаміці на місцях 
і у регіонах. Цим пояснюється важливість виходу 
регіонів держави на міжнародну арену. Це спо-
сіб підвищити ефективність державного управ-
ління, забезпечивши владними повноваженнями 
демократично легітимовані регіональні струк-
тури управління. У сучасному світі регіоналізація 
та децентралізація постають передумовами демо-
кратичної побудови держави і подальшого розви-
тку громадянського суспільства. 

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Вихід регіонів держав на 
міжнародну арену чинить значний вплив на роз-
виток сучасної дипломатії та міжнародних відно-
син, доповнюючи специфіку сучасного світового 
політичного процесу у складі процесів інтернаціо-
налізації, глобалізації, модернізації та поліцентри-
зації світу. Очевидно, що у сучасному світі масш-
таб та інтенсивність регіональних зв’язків різних 

вимірів ускладнюється, водночас їх потенціал 
впливу на систему міжнародних відносин вияв-
ляється неоднозначними. З одного боку, відбува-
ється формування нових форматів і моделей між-
народного співробітництва, а з іншого – йдеться 
про додатковий аспект у розгортанні процесу 
глобалізації як процесу інтенсифікації суспіль-
ної взаємодії на різних рівнях, в різних сферах, 
де держава продовжує втрачати важелі впливу 
та контролю, здобуваючи ознаки частково дис-
функціонального інституту в системі міжнарод-
них відносин. Окрему проблему становить розми-
вання державного суверенітету під тиском появи 
та функціонування нових суб’єктів міжнародних 
відносин, які свої первинні можливості діяти 
в міжнародному середовищі отримали саме від 
держави як основного суб’єкта. До числа таких 
особливих нових суб’єктів міжнародних відно-
син належить субнаціональний регіон або регіон 
держави. Характерна риса субнаціоналного регі-
ону на міжнародній арені його політична залеж-
ність, пов’язана з убудованістю у владну ієрархію 
держави, яка залишається головним суб’єктом 
міжнародних відносин і володіє повнотою між-
народної правосуб’єктності, тоді як субнаціональ-
ний регіон внаслідок процесів децентралізації 
отримує додаткові можливості для підвищення 
власної функціональності за межами власної дер-
жави з метою пошуку адекватних засобів для вирі-
шення поточних проблем регіонального розвитку. 
Вихід регіонів держави на міжнародну арену від-
бувається у сучасному світі у державах як феде-
ративної, так і унітарної форми адміністративно-
територіального устрою. Очевидно, що подальші 
практики будуть лише інтенсифікуватися, пропо-
нуючи нові підґрунтя для концептуалізації та тео-
ретизації виходу регіонів держав на міжнародну 
арену саме у ракурсі підвищення функціональ-
ності з метою більш ефективного управління, 
адекватного сучасним викликам національного 
і міжнародного середовища. Тож визначення між-
народної суб’єктності субнаціонального регіону 
потребує подальшого опрацювання на основі 
міждисциплінарного підходу, який має об’єднати 
здобутки політичної науки загалом, науки міжна-
родних відносин, деякі аспекти правових інтер-
претацій міжнародної суб’єктності, що дозволить 
отримати більш релевантні результати аналізу 
виходу регіону держави на міжнародну арену. 
З огляду на збільшення ролі регіонів у житті світу 
є очевидною потреба у так званій певній «регіо-
налізації» загальних політологічних концептів. 
Тож перспективними постають кросрегіональні 
порівняльні дослідження виходу регіонів держав 
на міжнародну арену, які відкривають широке 
поле для науковців і здатні пояснити територіальні 
особливості політичного процесу у їх локальному 
прояві як складової частини глобального розвитку.
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Стаття присвячена актуальній тематиці взаємовідносин між Китаєм і Саудівською Аравією, які отримали бурх-
ливий поштовх особливо у межах ініціативи «Один пояс, один шлях» і стратегії «Бачення Саудівської Аравії 2030» 
шляхом активізації торгівельного й економічного співробітництва між країнами. Водночас визначено, що розвиток 
дипломатичних відносин є прогресивним, оскільки за період понад 35 років країни перейшли від повної відсутності 
відносин до створення передумов для стратегічного партнерства, яке проявляється у багатьох сферах, наприклад, 
зовнішній торгівлі, енергетиці, будівництві тощо. Виявлено, що таке зближення зумовлено зменшенням впливу 
США, зокрема внаслідок встановлення санкцій, повернення у повістку двосторонніх відносин питань захисту прав 
людини, погіршенням стану розвитку світової економіки через пандемію Covid-19, коливанням світових цін на 
нафту тощо. Основний фокус політики Китаю щодо співробітництва з Саудівською Аравією зосереджений на роз-
витку ресурсного потенціалу, передусім імпорті нафти. 

Ці та інші причини обумовили актуальність пошуку країнами нових ринків збуту, нових форматів співробітни-
цтва. У цьому аспекті Китай розглядає країни Близького Сходу, передусім Саудівську Аравію, як потенційний об’єкт 
для інвестування, експортера нафти, інструмент для реалізації стратегії глобального лідерства. Саудівська Аравія 
позитивно оцінює економічний потенціал Китаю, відносну схожість режиму управління, який характеризується цен-
тризмом та авторитарністю. Підкреслено, що взаємовигідність інтересів країн створює безпрецедентні перспективи 
для двостороннього співробітництва.

У статті визначена сутність китайської моделі впливу у міжнародних відносинах. Підкреслено, що така модель 
заснована на використанні інструментів «м’якої» сили. Надано характеристику ключовим етапам еволюції співро-
бітництва між Китаєм і Саудівською Аравією. Обґрунтовано, що починаючи з 2005 р. і дотепер пріоритет у зовнішній 
політиці обох країн отримала реалізація економічних інтересів. 

Ключові слова: Китай, США, двостороннє співробітництво, стратегічне партнерство, економічний інтерес.

The article focuses on the actual topic of relations between China and Saudi Arabia, which have received a boost, 
especially within the initiative «One Belt, One Road» and the strategy “Saudi Vision 2030” by intensifying trade and economic 
cooperation between the two countries. At the same time, it was determined that the development of diplomatic relations is 
progressive, as for more than 35 years the countries have moved from complete lack of relations to creating preconditions 
for strategic partnership, which is manifested in many areas, such as foreign trade, energy, construction etc. It was found 
that such convergence is due to the reduction of US influence, in particular due to the imposition of sanctions, return 
of the human rights question to the agenda of bilateral relations, deterioration of the world economy due to the Covid-
19 pandemic, fluctuations in world oil prices and so on. In its turn, the main focus of China’s policy on cooperation with 
Saudi Arabia is focused on the development of resource potential, especially oil imports.

These and other reasons have determined the urgency of countries’ search for new markets, new formats of cooperation. 
In this respect, China views the Middle East, especially Saudi Arabia, as a potential investment destination, an oil exporter, 
and a tool for implementing a global leadership strategy. In its turn, Saudi Arabia positively assesses China’s economic 
potential, the relative similarity of the regime, which is characterized by centrism and authoritarianism. It was emphasized 
that the mutual benefit of the countries’ interests creates unprecedented prospects for their bilateral cooperation.

The article defines the essence of the Chinese model of influence in international relations. It is emphasized that such 
a model is based on the use of soft power tools. The key stages of the evolution of cooperation between China and Saudi 
Arabia are described. It is substantiated that from 2005 to the present, the realization of economic interests has been 
a priority in the foreign policy of both countries. 

Key words: China, USA, bilateral cooperation, strategic partnership, economic interest.

Постановка проблеми. Загострення економіч-
ної ситуації та погіршення добробуту країн через 
пандемію Covid-19 обумовлюють зростання акту-
альності пошуку нових форматів співробітництва 
у міжнародних відносинах. Одним із таких видів 
співробітництва є співробітництво Китаю та Сау-
дівської Аравії, яке зазнало кардинальних змін. 
Такий динамічний розвиток пов’язаний з заці-
кавленістю країн у розширенні, передусім, тор-
говельно-економічного співробітництва. Також 

поступово країни активізують співробітництво 
у соціальній сфері, туризмі. Водночас про стабіль-
ність відносин говорити зарано, оскільки їх стрім-
кий розвиток обмежується хиткістю відносин між 
Іраном і Саудівською Аравією, впливом США на 
країни Близького Сходу тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти співробітни-
цтва країн Близького Сходу та Китаю розглянуті 
у роботах С.Є. Гуцала [1], фахівців відділу нових 
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викликів центру зовнішньополітичних дослі-
джень НІСД А.В. Бобровицького та Н.М. Гаври-
ленко [2]. Водночас найбільшу увагу ця проблема 
отримала у публікаціях іноземних фахівців, серед 
яких потрібно назвати J. Fulton [3-4], C. Juan [5], 
D. Sun [6], C. Lons [7].

Питання сучасної соціально-економічної 
моделі розвитку Китаю у контексті виробничо-
ресурсного потенціалу розглядаються у роботах 
І.Ю. Гришової [8], Р.В. Гришової [9], К.С. Несте-
рової [8-9]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на підвищення 
наукового інтересу до співробітництва країн 
Близького Сходу та Китаю, кількість досліджень із 
цієї тематики вітчизняними авторами є недостат-
ньою. Крім того, двосторонні відносини Саудів-
ської Аравії та Китаю, які знаходяться під впливом 
багатьох факторів впливу, є мінливими за своїм 
характером і потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення сучасного 
стану співробітництва між Китаєм і Саудівською 
Аравією у контексті його еволюції, а також аналіз 
проблем, які стримують його подальший розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Співробітництво між Китаєм і Саудівською Ара-
вією розвивалося циклічно. У процесі його ево-
люції можна визначити кілька ключових етапів, 
кожен із яких характеризувався різними факто-
рами впливу (табл. 1).

Починаючи з 2005 р. двосторонні відносини 
між країнами набули постійного характеру. Така 
зміна вектору зумовлена передусім економічними 
інтересами, зростанням обсягів зовнішньої тор-
гівлі. Внаслідок активізації видобутку сланцевого 
газу у США, обсяги імпорту нею нафти з Сау-
дівської Аравії значно скоротилися, що поряд зі 
зменшенням світової ціни на нафту обумовили 
виникнення бюджетного дефіциту. Так, напере-
додні укладання угоди про стратегічне партнер-
ство з Китаєм дефіцит бюджету Саудівської Аравії 
досяг рекордної відмітки у 15% ВВП. 

Протягом 2005–2006 рр. відбулося кілька 
офіційних візитів на вищому рівні, було укла-
дено низку важливих угод про співробітництво 
у енергетичній сфері тощо. Потрібно відзначити, 
що світова фінансова криза 2008 р., загострення 
зовнішньої заборгованості країн, пандемія  
Covid-19, а також інші проблеми, обумовили 
зміщення акценту у зовнішній політиці Китаю 
та Саудівської Аравії до реалізації економічних 
інтересів. Крім того, наслідний принц Саудівської 
Аравії відкрито підтримав Китай у його політиці 
щодо мусульман у концентраційних таборах, 
Китай надав фінансову й організаційну допо-
могу Саудівській Аравії у боротьбі з епідемією  
Covid-19, що на попередніх етапах співробітни-
цтва не видавалося можливим [10; 13]. Для Китаю 
така ситуація створює значну конкурентну пере-
вагу, оскільки присутність у регіоні визначається 
для країни переважно капіталовкладеннями поряд 
із незначним політичним впливом і гарантуванням 
безпеки. Цей підхід обгрунтований раціональним 
підходом Китаю до використання ресурсного 
потенціалу на відміну від США [8; 9].

У 2016 р. Китай уклав угоду про всеосяжне 
стратегічне партнерство з Саудівською Ара-
вією, що створило передумови для розвитку не 
лише економічної взаємодії, але і політичної. 
У 2018 р. вперше відбувся Форум співпраці між 
Китаєм і Саудівською Аравією. 

Така позитивна динаміка знайшла відобра-
ження і результатах опитувань громадян обох 
країн. Починаючи з 2014 р. результати опитувань 
громадян Саудівської Аравії щодо Китаю значно 
змінились. Так, у 2019–2020 рр. 58% громадян 
Саудівської Аравії висловили негативне ставлення 
щодо політики США, на відміну від політики 
Китаю [13].

Сучасна риторика політичних діячів обох країн 
відбувається у позитивному руслі. Так, міністр 
закордонних справ Китаю Ван І. під час офіцій-
ного візиту до Саудівської Аравії підкреслив 
значущість стратегічного партнерства між краї-
нами, акцентуючи увагу на його довгострокових 

Таблиця 1
Характеристика етапів еволюції співробітництва між Китаєм і Саудівською Аравією*

Роки Характеристика Ключові фактори впливу

До 1980-х рр. Відсутність дипломатичних відносин Комуністична система, 
холодна війна

Середина 1980-х рр. «Таємні» переговори щодо співробітництва у сфері 
розвитку ВПК, укладання «ракетної» угоди Ірано-іракська війна

З 1990-х рр. до 2005 р. Активізація зовнішньо-торгівельних відносин Економічний інтерес

З 2005 р. дотепер

Економічне співробітництво, укладання двосторон-
ніх угод про співробітництво у сфері енергетики, 
зовнішньої торгівлі, охорони здоров’я, налагодження 
зовнішньополітичних відносин, укладання угоди про 
всеосяжне стратегічне партнерство

Зміна політичного керів-
ництва у США, пандемія 

Covid-19

* Складено автором із використанням [4; 11; 12; 15]
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перспективах [10]. Фейсал бен Фархан Аль Сауд, 
міністр закордонних справ Саудівської Аравії, 
визначив роль Китаю як важливого партнера Сау-
дівської Аравії, який є «справжнім та надійним 
партнером» [10].

Розвиток двосторонніх економічних відно-
син характеризуються неймовірною динамікою. 
За період понад 20 років експорт Китаю до Сау-
дівської Аравії зріс на 15,2%. У 2019 р. експорт 
Китаю становив понад 26 млрд дол. США, а Сау-
дівської Аравії – понад 45 млрд дол. США [15]. 
Обсяги іноземних інвестицій між країнами також 
мають тенденцію до зростання. У табл. 1.2. наве-
дена динаміка іноземних інвестицій між Китаєм 
та Саудівською Аравією. Видно, що найбільш 
суттєва негативна зміна відбулася у 2012 р., що 
є відображенням необхідності акумулювання 
фінансових ресурсів через загострення зовніш-
ньополітичних відносин із Японією із приводу 
територіального конфлікту, рекордного падіння 
темпів зростання економіки (у 2012 р. темп зрос-
тання ВВП Китаю становив 7,8%) (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка обсягів інвестицій між Китаєм  
і Саудівською Аравією, млн дол. США*
Рік Обсяг іноземних інвестицій,  

млн. дол. США
2009 710,89
2020 760,56
2011 883,14
2012 205,86
2013 1 747,06
2014 1 987,43
2015 2 434,39
2016 2 607,29
2017 2 038,27
2018 2 594,56
2019 2 527,73

* Складено автором з використанням [16]

Додатковим стимулом до розвитку співро-
бітництва між Китаєм та Саудівською Аравією 
є схожість моделей управління. Китайська модель 
характеризується значним політичним контролем 
держави, використанням інструментів «м’якої» 
сили шляхом розвитку економічного співробітни-
цтва, культури, здійснення інвестицій, що докорін-
ним чином відрізняє її від американської моделі, 
заснованої на встановленні політичного лідерства 
та контролю над демократичністю режимів. 

Бреттон-Вудські інститути, які орієнтовані на 
вільний ринок, лібералізм, не спроможні ефек-
тивно функціонувати у регіоні, оскільки цінності 
й ідеологія країн Близького Сходу визначаються 
здебільшого авторитарністю, релігійними моти-

вами тощо. Враховуючи зазначене, традиційна 
модель Китаю є ближчою та зрозумілішою для 
країн Близького Сходу. Так, за результатами опиту-
вання громадян Саудівської Аравії у 2019 р., пере-
важна чисельність респондентів вважають, що 
політична й економічна модель Китаю є взірцем 
для наслідування: з них 39% повністю підтриму-
ють це твердження, 45% – переважно підтриму-
ють [14]. Крім того, зменшення рівня зацікавле-
ності керівництва США у активізації присутності 
у регіоні створює додаткові можливості для роз-
витку співробітництва між країнами Близького 
Сходу та Китаєм. 

Водночас збільшення ролі Китаю у регіоні 
ставить під сумнів парадигму його подальшого 
невтручання у питання безпеки. До того ж реалі-
зація стратегії глобального лідерства вимагає від 
Китаю відходу від переважно торговельно-еконо-
мічної присутності на регіональному рівні.

Активну позицію у зростанні ролі Китаю у між-
народних відносинах займають вітчизняні дер-
жавні підприємства. За даними [11; 12], більшість 
державних підприємств країни вважають, що уряду 
необхідно розширювати вплив на регіони Близького 
Сходу й Африки. Також понад 10% експатріантів 
Китаю перебувають на Близькому Сході, що додат-
ково вимагає реалізації політики безпеки у регіоні. 
Водночас дослідники [2; 3; 5; 6] стверджують, що 
навіть у разі розгортання військової присутності 
країни у регіоні зовнішня політика буте залиша-
тись якомога «м’якою». Ми підтримуємо цю думку 
і вважаємо, що уряд країни буде діяти через бага-
тосторонні політичні інститути. За даними [11], 
Китай реалізує стратегію присутності у регіоні на 
засадах багатополярності, партнерських відносин 
з іншими країнами, забезпеченні миру шляхом 
економічного розвитку. Так, D. Sun підкреслює, 
що політика Китаю щодо країн Близького Сходу 
заснована на реалізації ідеї побудувати противагу 
зовнішній політиці США, невтручанні у внутрішні 
справи країн [6]. А.В. Бобровицький та Н.М. Гав-
риленко підкреслюють, що основою зовнішньої 
політики Китаю відносно країн Близького Сходу 
є принцип аполітичності [2]. 

Проте необхідно відзначити, що зменшення 
зацікавленості США у розвитку присутності 
у регіоні може виявитися тимчасовим, і вони 
визначать певні «межі» для розвитку співробітни-
цтва Саудівської Аравії з Китаєм. Крім того, неви-
значеність політики США щодо Саудівської Ара-
вії негативно впливає на рівень безпеки регіону, 
сприяє зростанню конкуренції серед провідних 
країн світу за вплив у регіоні через наявність зна-
чного ресурсного потенціалу. 

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Незважаючи на активі-
зацію співробітництва між Саудівською Аравією 
та Китаєм, США залишається основним гравцем 
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у регіоні. Саме тому уряд Китаю обачливо відно-
ситься до розширення присутності шляхом збіль-
шення участі у питаннях безпеки, хоча дедалі 
більша кількість еліт у країні виступають за поді-
бний напрямок зовнішньої політики. Водночас 
зростання обсягів інвестицій, торговельно-еконо-
мічного співробітництва вимагають забезпечення 

захисту економічних інтересів, що прослідкову-
ється у окремих заходах Китаю у регіоні.

Надалі доцільним є дослідження проблеми 
співробітництва Китаю та Саудівської Аравії 
у контексті визначення наслідків розширення 
впливу Китаю у регіоні на інтереси інших країн, 
зокрема ЄС, України.
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МІКРОСТРАТЕГІЯ ВЛАДИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ СУБ’ЄКТИВАЦІЇ  
У КРАТОЛОГІЇ М. ФУКО

MICROSTRATEGY OF POWER AND THE PROBLEM OF ITS SUBJECTIVATION 
IN M. FOUCAULT’S THEORY OF POWER
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Автор статті локалізував той період творчості М. Фуко, ʙ якому проблема мікроаналізу влади почала доміну-
вати над проблемою макроаналізу, що надало можливість дослідити субстанціальність фукодіанської методології, 
встановити особливості сучасної суб’єктивації влади та визначити епістемічні межи визначення М. Фуко влади 
в її політичному, неполітичному та квазіполітичному аспектах. Дослідником розглядається епістемологія влади, як 
зазначав французький дослідник, «на її околицях», там, куди дисциплінарна політична влада та її ефекти не роз-
повсюджуються, де виникають владні відносини іншого ґатунку як гетеротопна стратегія впливу одних сил на інші. 
Автор статті також аналізує методологію владарювання над собою задля владарювання над іншими у відносинах 
трьох ключових елементів пізньої творчості М. Фуко – «знання», «влади», «суб’єкта». Дослідження мікростратегії 
влади становить аналіз повсякденних практик і скеровано на те, щоб розкривати відносини влади на її «обриві», 
там, де політична влада зазвичай є неосяжною. Аналіз цих практик може виглядати не автентичним, але саме 
в цьому і полягає складність політологічного аналізу. Оскільки дії операторів та клієнтів влади та інші впорядко-
вані (або хаотичні) дії є детермінованими констеляцією факторів впливу кожного суб’єкта, то сам їх аналіз вже 
є предметом суб’єктивації влади. Мікростратегія влади розглядається як диспозитив, за яким силовий центр влади 
визнається відсутнім, а отже, елімінуються і встановлені «правила політичної гри» в мережі владних відносин. 
Враховуючи останні праці французького політичного теоретика як найбільш евристичні, надається критична оцінка 
фукодіанському баченню влади не стільки як репресивній дисциплінарній інстанції, скільки як повсякденній прак-
тиці реалізації влади на її межах, зокрема як практики опору владі, або практики розсіювання влади в гетеротопіях. 

Ключові слова: кратологія М. Фуко, мікростратегія влади, суб’єктивація влади, «оператор влади», «клієнт 
влади», «дискурс влади».

The author of the article localized the period of M. Foucault's investigations, when the problem of microanalysis 
of power began to dominate over the problem of macroanalysis, which made it possible to analyze the substantiality 
of Fukodian methodology and establish the peculiarities of modern subjectivation of power and to determine the epistemic 
limits of M. Foucault's definition of power in its political, non-political and quasi-political aspects. The researcher considers 
the epistemology of power, as noted by the French researcher, “on its outskirts”, where disciplinary political power and its 
effects do not extend, where power relations of another kind arise as a heterotopic strategy of influencing one force 
on another. The author of the article analyzes the methodology of domination over oneself in order to dominate others 
in new relations of 3 key elements of M. Foucault's late work: “knowledge”, “power”, “subject”. The study of the micro-
strategy of power is an analysis of everyday practices and aims to reveal the relationship of power on its “cliff”, where 
political power is usually immeasurable. The analysis of these practices may seem implausible, but this is the complexity 
of political science analysis. Since the actions of operators and customers of power and other orderly (or chaotic) actions 
are determined by a set of factors of existence of each subject, their analysis is already an analysis of the subjectivation 
of power. The micro-strategy of power is seen as a dispositive, according to which the power center of power is recognized 
as absent, and therefore the established “rules of the political game” in the network of power relations are eliminated. 
Given the recent works of the French political theorist as the most heuristic, the Fukodian vision of power is criticized not so 
much as a repressive disciplinary body, but as a daily practice of exercising power on its borders, in particular as a practice 
of resistance to power, or practice of dispersal of power in heterotopias.

Key words: M. Foucault’s theory of power, micro-strategy of power, subjectivation of power, “operator of power”, “client 
of power”, “discourse of power”.

Постановка проблеми. Політологічний доро-
бок М. Фуко викликає жвавий інтерес у багатьох 
сучасних науковців з двох основних причин. 
Перша причина – це перш за все концептуальна 

методологічна несумісність його концепції 
з іншими кратологічними теоріями. Специфіка 
фукодіанської критики соціально-політичної раці-
ональності західного соціуму чітко виявила лінії 
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розривів як з традиційною філософською думкою, 
так і з позицією пануючого політичного істебліш-
менту. Французький філософ піддав сумніву як 
прогресивну ідеологію «звільнення», так і ідеї кон-
сервації владного поля відносин. Друга причина 
полягає в тому, що М. Фуко надав яскраві при-
клади розуміння влади як суто політичного, поза 
політичного і, власне, неполітичного феномена. 

Попри багатий філософський доробок М. Фуко, 
дослідження впродовж всього його життя були 
акцентовані на питаннях влади і знання, та змі-
нювався лише ракурс та специфіка методології 
дослідження. Про те, що окремо взятий етап його 
творчості можна сприймати як певну кратологію, 
писали багато дослідників. Кратологію М. Фуко 
можна умовно розділити на два етапи. Перший 
етап – аналіз об’єктивації влади та її макростра-
тегії, другий етап – аналіз суб’єктивації влади 
та її мікростратегії. Такий розподіл свідчить, як 
хронологічно змінювалась методологія М. Фуко, 
коли дослідник вивчав владу як компонент соці-
ально-політичного, позаполітичного і неполітич-
ного буття. Окрім цих періодів, також слід зазна-
чити і перехідний період, коли М. Фуко, ще не 
до кінця відмовившись від цілей, поставлених 
раніше, намагався вдатись до нових способів ана-
лізу влади. В перехідний період, з одного боку, 
спостерігається посилений інтерес Фуко до про-
блем державності, суверенітету, війни, економіки, 
поглиблення теми біовлади, а з іншого боку, харак-
терна відсутність чіткої позиції щодо суб’єкта 
влади, ролі людини у владних відносинах, а також 
пошуку незвичних підходів до аналізу влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Про коло політологічних досліджень проблеми 
суб’єктивації влади, що значно розширюється 
останніми роками, говорить той факт, що за рів-
нем цитування пізніх робіт М. Фуко фактично 
посідає перше місце. Можна зафіксувати зрос-
тання цитування М. Фуко в період (2014–2018 рр.), 
який значно перевищує показники П. Бурдьє. Це 
виражається як у кількості надрукованих у США 
і Великобританії збірок праць останніх робіт 
М. Фуко, яким у Франції приділили менше уваги, 
ніж у США, так і в посиленні критики кратологіч-
ного доробку дослідника [1, p. 49].

Політологічні дослідження суб’єктивації влади 
М. Фуко (П. Біллуе, П. Вейн, Д. Замора, Ж. Донзло, 
П. Адо, Н. Фрейзер, П. Міллер, В. Візгіна, C. Табач-
ников, А. Зотова та інші) підкреслюють його кри-
тичну спрямованість і новизну методів (з початку 
2008 р. науковий журнал “Foucault Studies” випус-
кає не менш ніж два номери на рік). У питанні 
мікростратегії влади фундаментальними працями 
послідовників М. Фуко є: «Ефект Фуко», «Влада-
знання» К. Гордона, «Мішель Фуко» К. О’Фаррела, 
а також праці П Рабіноу та Х. Дрейфуса, що під-
креслює зростаючий інтерес до кратології М. Фуко. 

У журналі “Foucault Studies” можна знайти 
політологічний доробок ідейних супротивників 
М. Фуко, які критикують фукодіанську інтерпре-
тацію гетеротопій, мікростратегію влади, її певні 
аспекти суб’єктивації. Одні дослідники висту-
пають проти окремих аспектів його методології, 
інші доходять до повного неприйняття способу 
мислення французького дослідника. Серед відо-
мих представників А. Рено та Л. Феррі, Ю. Габер-
мас, Ф. Лентрікіа, П. Дьюс. Вони критикують 
кратологію М. Фуко за її антигуманізм і вважають 
її одним із найрадикальніших прикладів постмо-
дерністського світогляду. На сьогоднішній день 
найбільш визнаним у світі фахівцем з кратології 
М. Фуко є С. Елден, який є однією з ключових 
фігур у науковому осередку “Foucault Studies” 
та автором монографії “Foucault’s Last Decade”, 
в якій якраз і надається оцінка пізнім напрацюван-
ням французького дослідника, особливо проблемі 
мікростратегії влади. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри резонанс, який своїм 
комплексним дослідженням твердості М. Фукο 
стʙοриʙ Д. Замора (2015 р.), сьогодні залиша-
ється недостатньо дослідженою проблема мікро-
стратегії. У ряді праць, де М. Фукο згадується як 
теоретик влади, описовому складнику приділя-
ється значно більше уваги, ніж аналітиці. Багато 
концептів французького філософа, зокрема «опе-
ратор влади», «влада-знання», «клієнт влади», 
«гетеротопія», часто не беруться до уваги тому, 
що безпосередньо не корелюються з політичною 
реальністю. У працях рідко розглядається, як різні 
концепції влади вплинули на мікростратегію влади 
М. Фуко, і практично немає спроб осмислити пере-
ваги суб’єктивації влади в просторі гетеротопій. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). На думку Ж. Делеза, аналіз проблеми 
суб’єктивації можна охарактеризувати як належну 
стратегію аналізу, яку, відповідно, можна назвати 
мікростратегією влади. Поява на горизонті не 
суб’єкта, а «оператора влади» дозволила М. Фуко 
по-іншому поглянути на владні відносини і позба-
витися від репресивно-пануючого підходу до 
влади [2, с. 53]. Саме такий проєкт і намагався 
здійснити М. Фуко на завершальному етапі своєї 
творчості. Спираючись на критичні праці Р. Барта, 
Ж. Делеза, Ж. Бодрійара та інших дослідників, 
які критично полемізували з М. Фукο, спробуємо 
надати стислий аналіз особливостям реалізації 
мікростратегії влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головною ознакою класичних концепцій влади 
(структурно-функціональної, теологічної, біхеві-
ористської, психоаналітичної тощо) є проблема 
підпорядкування. М. Фуко не поділяв цієї точки 
зору, оскільки розумів владу як річ, що пронизує 
всі сфери діяльності, тобто будь-яка влада (полі-
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тична або батьківська) є лише окремими випад-
ками прояву влади загалом. Владу неможливо 
вичерпно проаналізувати лише з позиції права, 
політики, моралі, економіки, які досліджують 
окремі аспекти цього складного явища [3]. 

У пізніх працях М. Фуко активно викорис-
товував таке поняття, як «суб’єктивація влади»: 
«Суб’єктивацією я назву процес, за допомогою 
якого ми отримуємо формування суб’єкта, точ-
ніше кажучи, суб’єктивності, яка, вочевидь, слу-
гує лише одній із заданих можливостей організа-
ції певної самосвідомості» [4, с. 52]. У цьому сенсі 
відправною точкою для самосвідомості слугує 
дискурс, тобто простір, що формує і конструює 
поле знань, яке дослідник називав «епістемою» 
або «архівом». М. Фуко заперечував необхідність 
і можливість побудови будь-якої універсальної 
теорії суб’єкта, застерігаючи про малоуспішність 
чіткого визначення поняття «суб’єкт». Відмовля-
ючись від концентрації влади в руках суб’єкта, 
він відмовляється від теорії суб’єкта зага-
лом. Використовуючи поняття «суб’єктивація» 
і «суб’єктивність», він навіть термінологічно уни-
кав цього поняття. Для нього більше значення мав 
саме процес становлення суб’єкта, його духовного 
зростання, що, зрештою, надасть можливість йому 
управляти як собою, так і іншими. 

Суб’єктивація є одночасно і процесом станов-
лення суб’єкта, і процесом не тільки опору, але 
і придбання влади. Завдяки активному викорис-
танню таких понять, як «дискурс», «мережа сто-
сунків», «суб’єктивація», М. Фуко виокремлює три 
основні межі суб’єкта влади. По-перше, суб’єкт 
влади не розглядається як постійний носій влади. 
Він переформулює владу з функції, яка надає мож-
ливість впливати на інших, на специфічну мережу 
відносин. У такій мережі є лише той суб’єкт, який 
може мати в своєму розпорядженні владу лише 
тимчасово, може використовувати певні механізми 
для її здійснення на непостійній основі [5, p. 44]. 

Такий суб’єкт вже не може бути носієм влади, це, 
швидше, її оператор. Оператор влади – це особли-
вий суб’єкт владних відносин, який лише тимчасово 
має певний спектр різних механізмів для здійснення 
своїх повноважень і постійно змінює позицію все-
редині мережі владних відносин. «Оператор влади» 
створює і задає динаміку влади всередині владних 
відносин. При цьому він займає владну позицію 
лише тимчасово тому, що немає ніяких першопри-
чин для його постійного знаходження при владі. 
Як приклади М. Фуко наводив короля, лікаря-пси-
хіатра, філософа-радника й інших персонажів, 
які в межах певних дискурсів мали певну основу 
для здійснення влади, але лише поки дискурсивні 
практики дозволяли їм бути суб’єктами влади. 

Фактично суб’єкт влади, якого умовно можна 
назвати «оператором влади», активно використо-
вує дискурсивні практики для того, щоб підтриму-

вати свій статус всередині владних відносин яко-
мога довше. Саме тут зрозуміле поняття «дискурс 
влади», яке М. Фуко використовує для позначення 
одного з механізмів політичної влади [6, с. 143].

Суб’єкт влади активно використовує дискурс 
як особливий простір, який формально визначає 
«правила гри». Для М. Фуко об’єкт влади вигля-
дає не як точка концентрації або тиску влади, а як 
точка опору, що чинить цілком виражений опір 
будь-якому насадженню влади. По-перше, об’єкт 
влади не є пасивним гравцем. По-друге, об’єкт 
влади може не тільки чинити активний опір владі 
різними прийомами, зокрема через дискурс, але 
й отримує можливість впливати на подальше 
вибудовування власного дискурсу. Такого об’єкта 
влади Фуко називає «клієнт влади».

Суб’єкт влади у добу модерну вибудовує дис-
курс і здійснює контроль над знаннями, по-різному 
намагаючись не дати об’єкту ввірватися в простір 
дискурсу і піддати загрозі свій status-quo. Суб’єкт 
влади використовує його для підтримки своєї 
влади, а не для здійснення контролю над об’єктом 
влади. Історія, яка контролюється державою, сто-
їть на фундаменті непорушності державного ладу 
саме через вплив на колективну свідомість сус-
пільства. В епоху модерну безпосередньо техно-
логії покарання, заборони або виключення здій-
снюють контроль над об’єктом владних відносин. 

Ці технології здійснюються головним чином 
через базові соціально-дисциплінарні інститути, 
такі як «церква», «армія», «поліція», «лікарня», 
«суди» і «законодавча система». Фактично доступ 
до впливу на знання загалом у об’єкта влади тут 
відсутній, оскільки суб’єкт влади відсікає його від 
дискурсу. Згідно з М. Фуко відносини влади шику-
ються за іншою схемою, точніше – за іншою точ-
кою прикладання зусиль. Суб’єкт влади більшою 
мірою вибудовує дискурс таким чином, щоб об’єкт 
влади не тільки не мав волю до опору, але і зовсім 
не мав будь-яких механізмів, що допомогли б йому 
чинити опір наявній владі. Свідомо формуючи 
і надаючи об’єкту влади визначені, вивірені й без-
посередньо дозовані знання, суб’єкт влади може 
не тільки гарантувати собі подальше владне поло-
ження, але і приручити об’єкти влади, примусивши 
їх вже без заходів різних пенітенціарних систем. 

М. Фуко писав про це і на прикладі психіатрич-
них лікарень, а також королівської влади. Він ствер-
джував, що така діяльність соціальних інститутів 
формує необхідну або достатню для підпорядку-
вання картину світу, в межах якої об’єкт влади 
може чинити опір, але не отримує достатнього 
знання, щоб користуватися своєю можливістю 
здійснювати опір. Саме вплив на свідомість людей 
через знання, через формування різних знань 
у всіх сферах людської життєдіяльності, корис-
туючись термінологією Фуко, – через дискурс, 
надає безпосередній дієвий вплив на об’єкт влади. 
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Свого часу М. Фуко стверджував, що дис-
курс відповідає не за здійснення влади одних 
над іншими, а є сферою формування знання зага-
лом, простором, на якому розгортається основна 
боротьба між «оператором» і «клієнтом» влади, 
тоді як у модерністських концепціях цієї боротьби 
не існує [7, с. 212]. Ідея про те, що було продемон-
строване на прикладі еволюції носія влади в опера-
тора влади, а жертви – в клієнта влади, є яскравим 
прикладом, наскільки М. Фуко намагався оригі-
нально змалювати власне розуміння суб’єкта влади. 

Оператор влади вбирав би в себе властивості 
суб’єкта і об’єкта влади. Проте французький дослід-
ник всіляко заперечував теорію суб’єкта і замість 
неї намагався розробити теорію суб’єктивації, 
тобто складання суб’єкта, який, сформувавшись, 
буде здатний керувати іншими, тобто стати опера-
тором влади. М. Фуко знаходився у пошуках такого 
елементу аналізу, який був би стосовно влади 
однаковою мірою і суб’єктом, і об’єктом, і пропо-
нував використовувати термін «сингулярність». 

Технології влади, які М. Фуко припису-
вав суб’єкту політичної влади на різних етапах 
свого розвитку – від суверенної влади до біо-
влади, можна описати через концепти «панопти-
кум», «дисциплінізація», «практика реєстрації 
і виключення». Ці технології використовувались 
у різні історичні епохи, але і в сучасних держа-
вах активно використовуються в комплексі. Такий 
арсенал свідчить про те, що технології здійснення 
політичної влади просунулись набагато вперед, 
ніж технології опору владі або технології звіль-
нення, якими міг би скористатися клієнт влади. 
Усунувши суб’єкта, Фуко сильно обмежив у мож-
ливостях свій аналіз влади, що підштовхнуло його 
на з’ясування того, які технології опору владі 
існували в різні історичні епохи, чи можна чинити 
опір владі, чи можливе звільнення з-під владних 
технологій і як це звільнення відбуватиметься, 
якщо всі соціальні відносини пронизані владними 
практиками. Отже, щоб виявити технології опору 
владі, її підриву, необхідно відмовитися від теорії 
суб’єкта. Фуко вирішував і іншу проблему: він зміг 
би виявити або винайти таку категорію, яка була 
б і не суб’єктом, і не об’єктом, а чимось проміж-
ним між ними, новим елементом. Такий елемент 
ми схематично вже позначили як «оператор влади». 

З якою метою Фуко аналізує фізичну сферу 
самовдосконалення? Безумовно, для того, щоб 
провести паралель із сучасністю. Необхідно 
поставити питання про те, наскільки сильно 
сучасна влада обмежила людину, і відповідно до 
цього зрозуміти, наскільки сильно людина пере-
стала управляти собою. Цей перелік підкреслює 
напрями занять, якими займалися в основному 
аристократи, які, маючи більше вільного часу 
і фінансових можливостей, могли активно займа-
тися «технікою себе». 

Для чого необхідно було М. Фуко розглядати 
ці практики, і наскільки їх необхідно брати до 
уваги в контексті концепції влади? По-перше, ці 
вправи розглядаються М. Фуко не тільки як тех-
ніка суб’єктивації, але і як можливість отримати 
допуск до влади. По-друге, ці вправи самі собою 
представляють цілий комплекс дій з підриву 
влади, опору різним макроструктурам влади та їх 
дисциплінарним механізмам, опору владі як будь-
якому впливу ззовні або дії на людину з боку різ-
них зовнішніх чинників. Їх необхідно розглянути 
для того, щоб зрозуміти їх місце в тій системі 
мікростратегії влади, яку конструював Фуко в піз-
ній період своєї творчості.

Сучасна людина, хоч і має цілу низку свобод 
і широке поле вільної взаємодії з навколишнім 
світом, знаходиться в певному дисциплінарному 
полі, набагато сильнішому, ніж за інших часів. 
Самовдосконалення в трьох сферах – тіло, розум 
і душа – це тріада, на якій концентрується велика 
частина філософського вчення античної епохи, 
це спосіб конструювання «суб’єкта дійсного зна-
ння і правильної дії». Вдосконалення себе через 
різні практики стає динамічним процесом, який 
можна назвати суб’єктивацією. М. Фуко вказує 
час – період становлення християнства, коли тех-
ніка, призначена для суб’єктивації, була перейнята 
церквою і використана для об’єктивації людей. 
З техніки, призначеної для складання мужнього 
і справедливого суб’єкта, з’явилася техніка, при-
датна для вирощення покірливої та богобоязливої 
людини-об’єкту [8, с. 175]. Ця техніка об’єктивації 
також була перейнята у церкви державою-нацією, 
яка конституювалась приблизно на стику осла-
блення західно-християнської церкви і посилення 
королівської влади. Ця техніка об’єктивації сфор-
мувалась як репресивний і дисциплінарний меха-
нізми влади, які і сьогодні залишаються актуаль-
ними для західного суспільства.

Аналізуючи питання про співвідношення 
суб’єкта і влади, М. Бланшо зазначив, що для 
М. Фуко і суб’єкт, і об’єкт інтерпретуються як 
результат здійснення різних технологій і практик 
як підпорядкування, так і опору владі [9, с. 53]. 
Парадоксально, але дослідник, використовуючи 
цю методологію в своїх розробках, намагався 
уникнути тих ефектів влади, які в ході своїх дослі-
джень зрештою і виявив. Якщо знання розгляда-
ється як весь накопичений людський досвід, то 
дискурс є локальною істиною, яка є істинною лише 
тому, що влада це дозволяє. Онтологічну істину 
М. Фуко не досліджує, але активно досліджує 
питання суб’єкта, істини та їх взаємодії. Якщо 
знання – це дуже широке і нейтральне поняття, 
а дискурс – це істина, покликана об’єктивацією 
влади, то як реалізується влада на мікрорівні? 

У фукодіанському аналізі влади бінарність 
суб’єкта і об’єкта влади перетворюється на інший 
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елемент, який позначається як «оператор влади». 
Суб’єкт, якому в модерні притаманні риси носія 
влади, розглядається як оператор влади, який 
наділяється іншим спектром властивостей: 1) він 
використовує істину для здійснення влади над 
об’єктом; 2) він використовує істину, щоб підтри-
мувати свій статус у владних відносинах, а також 
розпоряджається владою лише тимчасово, до тих 
пір, поки дискурс здатний підтримувати його 
владу. Об’єкт влади також змінює свої характерис-
тики, він ніби зливається з суб’єктом [6, с. 118]. 
Тепер є тільки одна діюча фігура всередині мережі 
владних відносин. У межах фукодіанської док-
трини цей новий елемент здатний чинити опір, 
використовувати практики непокори і звільнення, 
а також за допомогою істини впливати на дискурс, 
який може бути розгорнений назовні. Така гра тех-
ніки нав’язування влади та її підриву з боку опера-
тора влади задає сучасну динаміку влади. 

Макростратегіальний аналіз влади передба-
чає диспозитив, за якого є чіткий силовий центр 
влади, правила взаємовідношення чітко встанов-
лені макроструктурами, а людина є об’єктом влад-
них технологій і не має можливості підриву влади. 
Перехідний етап знаменується появою курсу лек-
цій «Потрібно захищати суспільство» [4] і про-
довжується працею «Воля до істини». Основні 
характеристики цього періоду: скептичний погляд 
на можливість визначення суб’єкта влади, основна 
механіка влади – це пастирське і біополітичне вла-
дарювання. Місце людини в системі владних від-
носин визнається не чітким, адже, з одного боку, 
видно спроби зробити новий аналіз влади, в якому 
Бог і людина не є відносно підпорядкованими, 
з іншого боку, наявний підвищений інтерес до біо-
влади і механізмів впливу держави на населення. 
Центральними елементами аналізу влади визна-
ється людина, яка може стати суб’єктом влади за 
умови можливості «управління собою» (зміна тео-
рії суб’єкта на теорію суб’єктивації). 

Мікростратегія влади – це диспозитив, за 
яким силовий центр влади визнається відсутнім, 
а отже, не існує і встановлених «правил гри» 
в мережі владних відносин. Людина за рахунок 
суб’єктивації стає суб’єктом владних відносин 
(оператором влади). М. Фуко більшою мірою ціка-
вився не владою як репресивною інстанцією, а так 
би мовити «владою на її межах». Якщо врахову-
вати останні дослідження філософа як найбільш 
евристичні, то можна вважати, що повсякденні 
практики, як практики влади або опору владі, – 
це саме те, на що був скерований весь його ана-
ліз влади. Тобто аналіз влади, який пропонує нам 
М. Фуко, скеровується на культурні явища і соці-
альні інститути, які не можуть бути залученими 
у владні процеси. 

Концепцію дисциплінарної влади філософ 
розвивав з розумінням роботи таких інститутів, 
як лікарні, в’язниці, майстерні, казарми, школи 
тощо. Якщо спочатку М. Фуко через свою захо-
пленість дисциплінарною технікою і макрострате-
гіальним підходом до аналізу влади використову-
вав для аналізу владних механізмів такі простори, 
як лікарні, в’язниці, цехи, казарми, школи, то за 
мікростратегіального підходу М. Фуко будує інші 
простори, такі як простір дорожнього руху, метро-
політен, бібліотека тощо. 

Головною відмінністю цих просторів визна-
ється їх добровільність. Якщо дисциплінарні 
механізми присутні там, де людина рано чи пізно 
виявиться залученою у процес соціалізації, то 
гетеротопії є добровільними в тому сенсі, що 
людина сама включає себе в ці простори без при-
мусу пройти їх владні процеси. М. Фуко розріз-
няє утопії і гетеротопії. «Гетеротопії – це «реалі-
зовані утопії», тобто простори, які мають функції 
реального соціального простору, але при цьому 
мають функції й інших просторів. Мається на 
увазі «переміщення себе в простір, де мене немає» 
[8, c. 179]. Таким, на думку філософа, може бути 
і переміщення себе в простір влади. Фуко наво-
дить чимало цікавих прикладів гетеротопій: поїзд, 
кладовище, літак, кінотеатр, ярмарок, метрополі-
тен, колонія, корабель тощо. 

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Мікростратегія влади 
М. Фуко характеризує владу «на її околицях», там, 
куди дисциплінарна політична влада та її ефекти 
не розповсюджуються, де виникають владні від-
носини іншого роду, як стратегія впливу одних 
сил на інші. Владарювання над собою задля  
владарювання над іншими характеризує нові 
відносини трьох ключових елементів пізньої 
творчості Фуко: «знання», «влади», «суб’єкта». 
Проаналізована концепція влади знаходить своє 
особливе застосування завдяки детально розро-
бленій і вмонтованій в стратегію аналізу влади 
теми суб’єктивації. 

Ідея суб’єктивації, що є предметом аналізу 
мікростратегії влади, легко застосовується в ана-
лізі новітніх владних відносин. Фукодіанський 
аналіз влади здійснюється за допомогою автор-
ського понятійного інструментарію: «пастирська 
влада», «оператор влади», співвідношення «зна-
ння – дискурс – істина», «гротеск влади», «паноп-
тикум», «влада – знання», «гетеротопія» і мережа 
влади» тощо. Концепт «гетеротопія» дозволяє 
розкрити взаємодію між макроструктурами, що 
мають політичну владу, і людиною, яка за допомо-
гою «суб’єктивації» може підірвати ефекти влади 
і брати участь у владних відносинах як активний 
суб’єкт-оператор.
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Статтю присвячено аналізу окремих концепцій та теоретико-методологічних аспектів вивчення теорії революції 
у ретроспективно-політологічному дискурсі.

Визначено етапи генезису теорії революції, розкрито їх зміст та з’ясовані особливості зазначених концепцій. 
Обґрунтовано, що перше покоління дослідників розглядали революції як переломні точки в історії, однак природні 
теорії революцій не змогли пояснити причини революційних процесів та визначити умови їх успішності. Розкрито 
зміст і значення теоретичних положень ціннісного консенсусу, акторно-орієнтованих теорій, структурних теорій 
революції, інтегративних та агрегативно-психологічних теорій та структурної теорії революції у формуванні загаль-
ного ландшафту теоретико-методологічної бази. Доведено, що у теорії революції ХХ ст. вагому роль відіграє аналіз 
структурних причин революцій, насамперед для спільнот, які перебувають у схожих умовах розвитку та/або визна-
чаються культурно-історичними особливостями. З’ясовані та визначені тенденції, які вийшли на перший план або 
суттєво проявили себе саме у ХХ ст. і вплинули на формування концепцій та понятійного апарату теорії революції. 
«Аналоги революції» розглядаються як політичні та соціальні перевороти, що мають на меті зміну / заміну політич-
ного режиму й здійснення глибоких перетворень у політико-соціальній структурі суспільства. Актуалізовано критерії 
«хвиль революцій» та визначено їх види. Конкретизовано, що «мотиваторами» появи революційних хвиль стають / 
можуть бути потужні світ-системні події або зміни, що мають культурно-ідеологічний аспект. При цьому та чи інша 
світ-системна подія (наприклад, світова війна, пандемія) разом із революціями містить потужний потік інших мно-
жинних змін, за чого революційна хвиля стає лише частиною загального процесу змін.

Ключові слова: теорія революції, хвилі революції, теорія політики, аналоги революції, світ-системні 
трансформації.

The article deals with the analysis of some concepts, theoretical and methodological aspects of studying theory 
of revolution in retrospective political science discourse.

The stages of the genesis of theory of revolution are determined, their content is revealed and the peculiarities of these 
concepts are clarified. It is grounded that the first generation of researchers considered revolutions as turning points 
in history, but natural theories of revolutions could not explain the causes of revolutionary processes and determine 
the conditions for their success. The content and significance of theoretical statements of value consensus, actor-
oriented theories, structural theories of revolution, integrative and aggregative-psychological theories and structural 
theory of revolution in the development of general environment of the theoretical and methodological base are revealed. 
It is proved that in theory of revolution of the XXth century an important role is played by the analysis of the structural 
causes of revolutions, first of all, for communities being in similar conditions of development and/or are determined by 
cultural and historical features. The most important or significant trends that manifested themselves in the XXth century 
and influenced the development of concepts and conceptual apparatus of theory of revolution were clarified and identified. 
“Analogues of the revolution” with their peculiar features are viewed as political and social upheavals aimed at changing/
replacing the political regime and the implementation of profound changes in the political and social structure of society. 
The criteria of “waves of revolutions” have been modernised and given in accordance to their types. It is specified that 
the “motivators” of the appearance of revolutionary waves are/can be: the powerful world-system events or changes with 
a cultural and ideological aspect. In this case, one or another world-system event (for example, world war, pandemic) 
together with revolutions contains a powerful flow of other numerous changes, for which the revolutionary wave becomes 
only part in the general process of changes.

Key words: theory of revolution, waves of revolution, political theory, analogues of revolution, world-system 
transformations.

Постановка проблеми. Термін «револю-
ція» є однією з найважливіших категорій полі-
тичної науки. Оскільки саме ця форма протесту 
пов’язується із ключовими і, що найголовніше, 
потенційно прогресивними змінами режимних 
засад різних політичних устроїв. Проте більшість 
аналогів виходили за рамки класичної революцій-
ної матриці. Отже, дослідження теорій революцій 
є актуальним, виходячи як з теорії, так і з практики, 

оскільки дає можливість науковцям і політикам 
виявляти тенденції, закономірності, особливості, 
формулювати причинно-наслідкові зв’язки транзи-
тів і трансформацій суспільно-політичної матриці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема, що окреслена у назві статті, є акту-
альною для політологів, істориків, філософів, 
соціологів і психологів. Серед досліджень цього 
напряму варто відзначити праці Л. Грініна, М. Роз-
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ова, Б. Ісаєва, Е. Шульца. Також долучилися до 
аналізу окремих теоретичних аспектів революції 
й українські науковці: в контексті транзитоло-
гії і революційних подій в Україні: С. Вонсович, 
Ю. Мацієвський, А. Колодій, О. Фісун; у контек-
сті теорії модернізації та дослідження філософ-
ських аспектів теорії насильства: Т. Бевз, Г. Гиря, 
В. Слюсар, Г. Кравець, Т. Хомич, О. Бобина, 
О. Воронянський тощо. Для нашого дослідження 
мали значення напрацювання з новітньої тео-
рії революції Дж. Голдстоуна, С. Сандерсона, 
Дж. Лаусона, К. Бека, С. Гантінгтона, Т. Скочпол, 
Т. Гара, Ф. Холідея, Р. Снайдера, Ч. Тіллі.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема аналізу концептів 
революції, особливо у ХХ ст., вимагає переосмис-
лення співвідносно із сучасними протестними 
рухами та глобальними системними викликами. 
Це потребує належної темпоральності задля виро-
блення загального бачення принципів система-
тизації концепцій революцій у політологічному 
дискурсі. Змінюваність теоретико-категоріаль-
ного апарату, завдань та цілей концепцій вимагає 
наукової рефлексії у цій царині, що й викликало 
потребу цього дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Завданням статті є систематизація 
концепцій й підходів, які складають теорію рево-
люції у ретроспективно-політологічному дис-
курсі; з’ясування логіки досліджень концепцій 
та специфіки революцій у ХХ столітті, а також 
розкриття змісту нових понять, які доповнюють 
теорію революції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток класичних теорій революцій відбувався 
в зарубіжній філософії, соціології та політоло-
гії. Вважається, що теорії революції розвива-
лися в кілька етапів. На кожному з таких етапів 
панувало певне бачення передумов і особли-
востей революцій, а самі теорії революції мали 
різні концептуальні витоки. Поява проблематики 
революції в суспільствознавстві пов’язується 
з класичними працями А. де Токвіля, К. Маркса 
і Ф. Енгельса, К. Каутського, А. Грамші, Г. Лебона 
та інших. Роботи класиків створили своєрідну 
підставу для розвитку теорій революції у ХХ ст. 
Новітній етап вивчення західними дослідниками 
проблеми революції почався у 20–30-х роках ХХ 
століття та визначався студіями П. Сорокіна, 
Л. Едвардса, Д. Петті, К. Брінтона (природна тео-
рія революції) та філософсько-історична інтер-
претація (Х. Арендт та Дж. Ханна). У 50–60-х 
роках сформувалися два теоретичні напрями: 
теорія системного / ціннісного консенсусу 
(Н. Смелзер, Ч. Джонсон) та агрегативно-психо-
логічний підхід (Дж. Девіс, Т. Гарр). У 70–80-х 
роках з’явилися теорія модернізації С. Гантінг-
тона, теорія ресурсної мобілізації Ч. Тіллі, теорія 

елітної революції Е. Трімбергера та структурний 
підхід Т. Скокпол. Сучасні дослідження пов’язані 
з іменами Ш. Ейзенштадта (структурний функ-
ціоналізм), П. Штомпки (теорія соціального 
становлення) та Дж. Голдстоуна (демографічно-
структурна теорія).

Загалом перше покоління дослідників (П. Соро-
кін, Л. Едвардс, К. Брінтон) розробило модель 
базової інтерпретації феномену революцій, виді-
ливши спільні риси, етапи і характеристики на 
основі аналізу «великих» революцій (англійської, 
французької, російської, американської). Вони 
розглядали революції як переломні точки в історії, 
однак природні теорії революцій не змогли пояс-
нити причини революційних процесів та визна-
чити умови їх успішності. 

Теоретики напряму ціннісного консенсусу 
Н. Смелзер та Ч. Джонсон, попри те, що пред-
ставляли один підхід, мали різні погляди на кате-
горію «політична революція». Зокрема, Н. Смел-
зер розглядав революцію у контексті системної 
теорії суспільства, яка передбачала виникнення 
ціннісно-орієнтованих рухів і мобілізації, тоді як 
Ч. Джонсон концентрував увагу на вивченні при-
чин виникнення революційної ситуації як такої. 
Концепція Ч. Джонсона поєднує у собі аналіз 
структурних компонентів революції з аналізом 
ціннісно-нормативного еквілібріуму соціокуль-
турної системи та аналізом випадкових компо-
нентів, що приносяться релятивізмом взаємодії 
та політичного вибору революційних акторів. 

Агрегативно-психологічні, або акторно-орієн-
товані теорії (психоаналітичні теорії, теорії фру-
страції-агресії Дж. Дейвіса і Т. Гарра) концентру-
ються на проблемі комплексних мотиваційних 
орієнтацій, залишаючи сферу поведінкових реф-
лексів, або базових (фундаментальних) інстинк-
тів. Вони ставлять питання: які індивіди чи групи 
здійснюють революційні дії і чому? Ці теорії не 
пропонують завершеного пояснення револю-
ційної ситуації, революційного насильства або 
результатів революції; натомість вони акцентують 
увагу на напрузі між революційним авангардом 
і масами, внеску конкретних особистостей у пере-
біг революції, звертають увагу на те, що револю-
ційні лідери практично ніколи не рекрутуються із 
класів, які розглядаються як революційні актори.

Структурні теорії революції (С. Гантінгтон, 
Б. Мур, Т. Скочпол) є протилежністю акторсько-
орієнтованим теоріям. Для них революції – це 
виклики, що формують перед людиною аномальні 
ситуації. У таких теоріях відсутня революційна іде-
ологія, девіантні індивіди і лідери, загалом «люд-
ський чинник». Головною потугою теорій є усві-
домлення того, чому одні революції є важливішими 
за інші. Йдеться про концепції, які вбачають «поря-
док і прогрес» в історії людства. Недоліком вказа-
них теорій є неспроможність справитися з тими 
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політичними змінами, що ними ж і визначаються. 
Зазвичай структурні теорії виділяють підклас «кла-
сичних», «великих» революцій, але очікуваний 
результат відтерміновується до зміни поколінь. 

Мейнстрім досліджень революцій склада-
ють інтегративні теорії (К. Брінтон, Н. Смелзер, 
Р. Дал) як синтез двох попередніх теорій. Для 
інтегративних теорій характерним є виявлення 
та розуміння джерел суспільних рухів, їхній іде-
ологічний «контент», структурні аспекти, дже-
рела рекрутування і сфера охоплення. Важливим 
є дослідження чинників, які змушують револю-
ційні рухи досягати соціальних змін за допомо-
гою реформ, трансформувати суспільство через 
революцію, як і у який спосіб утворюється такий 
рух, шлях його перебігу, життєвий цикл або стадії 
революційних рухів тощо. Головною проблемою 
є неспроможність враховувати факти, що не впи-
суються у їхні схеми. Структурна теорія революції 
(Т. Скокпол, Е. Трібмергер) з’явилася внаслідок 
проблем, що впливають на стабільність держав 
та їхньої економічної, політичної та соціальної 
структури, а також потреби в аналітиці цих осо-
бливостей. Її дослідники виокремлюють необ-
хідні та достатні умови революції: конфлікт між 
традиційними елітами та державою; міжнародний 
тиск з боку розвинутих країн; організована масова 
мобілізація знизу, яка націлена проти представни-
ків центральної влади на місцях [1]. 

Аналіз наукової літератури, що стосується 
революцій ХХ ст., представлено, зокрема, у пра-
цях [2; 3; 4; 5; 6; 7]. Автори досліджують як окремі 
революції, так і їх типологію (соціалістичні і анти-
соціалістичні), а також революції у певних регіо-
нах чи зумовлені особливою формою політич-
ної боротьби (наприклад, партизанського руху) 
тощо. Тема теорії революції й революційного 
процесу ХХ ст. суттєво пов’язана з різними світ-
системними аспектами і має важливе геополітичне 
значення. При цьому суттєву роль відіграє аналіз 
структурних причин революцій, насамперед для 
спільнот, які перебувають у схожих умовах розви-
тку та/або визначаються культурно-історичними 
особливостями (див., наприклад, [8; 9]). 

Аналіз наукової літератури дає підстави для 
виокремлення тенденцій, що вийшли на перший 
план або суттєво проявили себе саме у ХХ ст. 
і вплинули на формування концепцій та понятій-
ного апарату теорії революції. По-перше, поси-
лилося прагнення досягати радикальної соці-
альної рівності у радикальний спосіб, а також 
цілеспрямованого усунення причин соціальної 
нерівності. Це відобразилося у зростанні впливу 
соціалістичних ідей, зокрема вимог скасування 
приватної власності. Ідеї рівності перед законом, 
що поширювалися з кінця XVIII і XIX ст., пере-
росли у вимогу рівності вже за рівнем спожи-
вання. По-друге, у ХХ ст. проявилася тенденція 

переміщення головних осередків революцій цен-
тру світ-системи на напівпериферію або навіть 
на периферію. По-третє, в результаті виникли або 
поширилися нові типи революцій, спочатку соціа-
лістичні, потім антисоціалістичні. Також виникли, 
за Гантінгтоном [10], східний тип революції (як 
формат – релігійний) та особливий тип револю-
цій «правого» спрямування у фашистській Італії, 
націонал-соціалістичній Німеччині та в інших 
диктаторських режимах Європи 1920–1930-х 
років. По-четверте, суттєво змінився характер 
революційних дій, зокрема значно поширилася 
у темпоральному плані роль партизанської війни. 

У ХХ ст. посилився вплив зовнішніх чинників, 
які прискорювали розвиток внутрішньої кризи 
та посилювали становище правлячих сил, сприяли 
зростанню революційних настроїв та виступали 
важливою чи найважливішою умовою виник-
нення та/або перемоги революції. Зазначимо, що 
зв’язок між революціями і війнами ніколи не був 
таким сильним, як у XX ст. [11; 12; 13; 14]. Також 
революції зумовлювалися геополітичними чинни-
ками, зокрема світовими війнами та їх наслідками. 
До історичного процесу залучалися як суб’єкти 
нові спільноти, розвиток яких: а) був далеким від 
центру світ-системи (і, відповідно, магістраль-
ного шляху історичного процесу); б) спільноти 
часто підтягувалися за рахунок світ-системних 
процесів до вищого рівня, відповідати якому 
їм було складно. Це зумовлювало спроби зро-
бити у вказаних спільнотах революції на кшталт 
західних. Але їхня недорозвиненість і своєрідна 
соціальна структура породжували зростання 
числа особливих революційних подій, які можна 
назвати «аналогами революцій», – революційних 
за значимістю, формами та методами перетворень 
та масштабом мобілізації мас, але не за формою 
здійснення соціально-політичного перевороту. 
«Аналоги революції» розглядаються як політичні 
та соціальні перевороти, що мають на меті зміну / 
заміну політичного режиму та здійснення глибо-
ких перетворень у політико-соціальній структурі 
суспільства. Варто вказати на суттєві ознаки «ана-
лога революції». По-перше, здійснення переходу 
влади не шляхом мобілізації мас та протестних 
акцій щодо наявного уряду, а шляхом приходу до 
влади внаслідок військового перевороту, змови 
чи палацового перевороту, нарешті, під час полі-
тичних виборів тощо). По-друге, ефект наступної 
вже в процесі соціально-політичних перетворень 
мобілізації мас [15; 16]. Зокрема, в 1950–1960-і 
роки в Арабському світі відбувся ряд військових 
переворотів, які сприяли масштабним револю-
ційним змінам. Націонал-соціалістичний транзит 
Німеччини також можна розглядати як своєрідний 
«аналог революції», як і трансформації у ПАР 
90-х роках. Залучення у науковий вжиток поняття 
«аналоги революцій» є важливим, оскільки воно 
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є суттєвим для розуміння революційного процесу 
загалом і його окремих аспектів; уточнюється 
характер зміни вектора революційного процесу 
у різні періоди і в різних регіонах. 

В окремі періоди минулого століття революції 
відбуваються хвилеподібно, охоплюючи за від-
носно короткий проміжок часу не одну, а декілька 
країн. При цьому систематичний аналіз револю-
ційних хвиль охоплює саме останнє десятиліття 
[17]. Щодо поняття «хвилі революцій» у сучасній 
науковій думці ще відсутній «універсальний» під-
хід. Зокрема, К. Бек виділяє п’ять хвиль у ХХ сто-
літті: демократичні революції початку сторіччя; 
революції, зумовлені Першою світовою війною; 
фашизм; революції, пов’язані з Другою світовою; 
антисоціалістичні / антикомуністичні революції 
1989 та пізніших років [18]. Дж. Голдстоун визна-
чив таку саму кількість хвиль революцій ХХ ст., 
але змінив їх змістове навантаження: антиколо-
ніальні революції 1950–1970 років; соціалістичні 
1945–1979 рр.; національні революції на Близь-
кому Сході і у Північній Африці 1952–1969 рр.; 
ісламські революції в Ірані, Судані, Афганіс-
тані 1970–1980 рр.; антикомуністичні революції 
в СРСР і у Новій Східній Європі. Інші дослідники, 
досить широко трактуючи поняття революції, вио-
кремлюють 26 хвиль, додаючи до них заколоти 
і народні повстання [19, c. 76–78]. 

Аналіз загальних рис революцій ХХ ст. показує 
їх відмінність від минулих, що характеризується 
зміщенням революційної активності з центру 
світ-системи до її периферії. Також «хвилі рево-
люції» мають критерії: реальний зв’язок у межах 
світ-системи зі спільними чинниками; одна хвиля 
включає не менше 4–5 революцій; якщо револю-
ції відбуваються в межах однієї великої держави, 
революційна хвиля відсутня; визначається часо-
вий інтервал революційних подій, який включає 
не більше 10 років між початком першої і другої 
події; відсутність «перекриття хвиль» револю-
ції, за чого в один хронологічний період може 
бути лише одна хвиля. На підставі цих критеріїв 
визначається 5 хвиль революцій. Перша – 1905–
1911 рр. (зміна суспільної свідомості внаслідок 
модернізації Туреччини, Персії, Китаю). Світ-
системні події, зумовлені колоніальним поділом 
світу і боротьбою за його переділ, а також проце-
сами модернізації пригноблених країн, стали най-
загальнішою причиною та первинним тригером 
цих революцій. Друга – 1917–1923 рр., зумовлена 
наслідками Першої світової війни, руйнацією 
чотирьох імперій, піднесенням національного 
та національно-визвольного руху. Третя – 1930–
1938 рр., пов’язана із світовою економічною 
кризою. У межах цієї хвилі серед революційних 
подій фіксуються «аналоги революцій». Серед 
значимих революцій виокремлюються іспан-
ська (1931–1939 рр.) і аналог «правої» револю-

ції у Німеччині (1933–1937 рр.) та в ряді країн 
Європи. Четверта – 1943–1949 рр., визначається 
результатами Другої світової війни і поєднує 
соціалістичні і національно-визвольні револю-
ції. П’ята хвиля – 1989–1996 рр., включала анти-
комуністичні революції в країнах Нової Східної 
Європи і в республіках СРСР. «Мотиваторами» 
появи революційних хвиль стають / можуть бути 
потужні світ-системні події або зміни, що мають 
культурно-ідеологічний аспект (світова війна, 
світова пандемія, світова економічна криза, 
потужна переможна революція, розвал / осла-
блення великої імперії чи центру коаліції тощо). 
При цьому та чи інша світ-системна подія (напри-
клад, світова війна, пандемія) разом із революці-
ями містить потужний потік інших множинних 
змін, за чого революційна хвиля стає лише час-
тиною загального процесу змін.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Отже, усі революційні 
концепції виникають із того або іншого бачення 
причин, цілей, неодмінних параметрів революції. 
Сучасні дослідження революцій не завжди розгля-
дають їх у зв’язку із іншими політичними подіями, 
пов’язаними з насильницькими та/або значними 
змінами у політичному режимі, соціально-полі-
тичному устрої тощо, які є спорідненими за 
багатьма ознаками революцій, але не підпадають 
під їх конвенційне визначення. Це створює значні 
розбіжності щодо визначення революцій та відне-
сення тих чи інших подій до революцій. У першій 
половині ХХ ст. революції ще відіграють роль 
одного із важливих засобів поступального сус-
пільного розвитку, як локального, так і світового. 
За їх допомоги йде пошук еволюційно найперспек-
тивнішого шляху розвитку світ-системи загалом. 
Серія націонал-соціалістичного і фашистських 
транзитів у європейських спільнотах 1920–
1930-х років засвідчує слабкість демократичних 
інститутів, які постали внаслідок революцій, 
нестабільність демократичної влади, тенденції 
просування до автократії чи диктатури. У першій 
половині ХХ ст. відбулися революції, зумовлені 
військовими поразками. Натомість у другій поло-
вині століття поширюються революції, пов’язані 
з партизанською боротьбою (в Азії та Африці, 
тоді як у Латинській Америці партизанські війни 
відбувалися з початку ХІХ ст.). Навпаки, у другій 
половині ХХ ст. завдяки реформам, проведеним 
окупаційною владою у Японії, Німеччині, Пів-
денній Кореї, а також інтеграції Європи, стійкість 
демократії зростала. Проте і в другій половині 
ХХ ст., і на початку ХХI ст. нестійкість демокра-
тичної влади та процедур, введених або змінених 
в результаті революцій, як і раніше, простежува-
лася в країнах «третього світу». Наприкінці ХХ ст. 
проявилися риси «оксамитових» та почали окрес-
люватися риси «кольорових» революцій ниніш-
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нього століття. Проте у другій половині ХХ ст. 
роль революцій як способів просування світового 
історичного процесу почала зменшуватися, що 

стало позитивним трендом, оскільки в резуль-
таті світовий розвиток пішов менш драматично 
і з меншими жертвами. 
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У статті розглядаються теоретико-методологічні питання щодо розуміння та співвідношення основних дефініцій 
у сфері міжнародних відносин. Автори визначають, що поняття «світова політика» являє собою особливе управлін-
ське явище, яке спрямоване на вирішення глобальних проблем і служить особливим фактором здійснення націо-
нальних інтересів кожного з існуючих народів.

Акцентовано увагу на те, що серед наявних підходів до тлумачення світової політики особливо виділяється про-
блема її співвідношення з міжнародними відносинами. Визначено, що міжнародні відносини та світова політика – 
це різні види суспільних явищ, і не можна розглядати одне з них як частину іншого.

У статті підкреслюється, що для розкриття особливостей світової політики необхідно співвіднести її з іншими 
видами політичного впливу, а також урахувати наявність особливих міжнародних політичних інститутів і особливих 
політичних відносин, що відповідають рівню світової політики. 

Підкреслено, що суб’єктами світової політики є глави держав і урядів провідних держав сучасного світу, а гро-
мадські організації як учасники міжнародних відносин можуть здійснювати певний вплив на політичних суб’єктів. 
Громадські організації є активними учасниками сучасних міжнародних відносин, а також можливими неформаль-
ними провідниками (виконавцями) світової політики.

Визначено, що світова політика відіграє особливу роль: визначає напрями діяльності провідних держав сучас-
ного світу у вирішенні глобальних проблем. При цьому суб’єкти світової політики своїми рішеннями дають також 
рекомендації іншим учасникам міжнародного життя, звертаючи увагу на актуальні проблеми світового рівня. 
Підкреслено, що світова політика, визначаючи шляхи здійснення глобального управління, відіграє в його системі 
провідну роль і служить його найважливішим внутрішнім фактором.

Ключові слова: міжнародні відносини, глобальні проблеми, світова політика, держави, громадські організації.

The article considers the theoretical and methodological issues of understanding and correlation of basic definitions 
in the field of international relations. The authors define that the concept of "world politics" is a special management 
phenomenon that aims to solve global problems and is a special factor in the realization of national interests of each 
of the existing peoples.

Emphasis is placed on the fact that among the available approaches to the interpretation of world politics, the problem 
of its relationship with international relations stands out. It is determined that international relations and world politics are 
different types of social phenomena that cannot be considered one of them as part of another.

The article emphasizes that in order to reveal the peculiarities of world politics, it is necessary to correlate it with 
other types of political influence, as well as to take into account the existence of special international political institutions 
and special political relations corresponding to the level of world politics.

It is emphasized that the subjects of world politics are the heads of state and government of the leading states 
of the modern world, and public organizations as participants in international relations can exert some influence on political 
actors. Public organizations are active participants in modern international relations, as well as possible informal leaders 
(performers) of world politics.

It is determined that world politics plays a special role: it determines the directions of activity of the leading states 
of the modern world in solving global problems. At the same time, the subjects of world politics also give recommendations 
to other participants in international life, paying attention to current world-class problems. It is emphasized that world 
politics, determining the ways of global governance, plays a leading role in its system and serves as its most important 
internal factor.

Key words: international relations, global problems, world politics, states, public organizations.
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Постановка проблеми. Світова політика – від-
носно новий вид політичного впливу, що з’явився 
в другій половині ХХ століття. Його розвиток був 
зумовлений виникненням глобальних проблем, 
що створюють загрозу існуванню всього людства 
і в результаті сприяють усвідомленню взаємної 
залежності народів і держав, а також породжують 
особливу відповідальність світової політичної 
еліти за майбутнє людства. Світова політика являє 
собою особливе управлінське явище, яке спрямо-
ване на вирішення зазначених проблем і служить 
особливим фактором здійснення національних 
інтересів кожного з існуючих народів. Вона віді-
грає провідну роль у системі глобального управ-
ління, здійснюваного найбільш промислово роз-
виненими і, як наслідок, провідними державами 
сучасного світу, і призначена для впорядкування 
загальних умов життя всіх народів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Новизна світової політики як політичного явища 
визначає деяку складність в її тлумаченні. Проте 
в спеціальній літературі вже розробляються тео-
ретичні основи дослідження цього явища, про-
понуються особливі підходи до його осмислення. 
Цю тематику досліджували українські науковці: 
О. Брусиловська, І. Коваль, О. Коппель, О. Пархом-
чук, О. Соснін та ін., а також зарубіжні: В. Браун, 
А. Клунан, Т. Ріссе, Х. Трінкунас [1–6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У сучасних наукових колах 
досить часто трапляються некоректні трактування 
основоположних дефініцій міжнародних відносин, 
що потребує додаткового наукового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Стаття має на меті зіставити поняття 
і сутність міжнародних відносин та світової полі-
тики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед наявних підходів до тлумачення світо-
вої політики особливо виділяється проблема її 
співвідношення з міжнародними відносинами, 
на основі якої по суті справи будується вся її 
нинішня теорія. Можна стверджувати, що ця про-
блема займає центральне місце в дослідженнях, 
присвячених міжнародним відносинам, і перед-
бачає з’ясування сутнісних відмінностей термінів 
«світовий» і «міжнародний». У політологічній 
літературі поняття світової політики фактично 
змішується з поняттям міжнародних відносин, 
унаслідок чого тлумачення даного явища набуває 
заплутаного характеру. Так, одна група науков-
ців відзначає, що «як сфера наукових досліджень 
світова політика ширше, ніж міжнародні від-
носини», тому що останні містять «лише відно-
сини між державами», а світова політика охоплює 
собою «діяльність і взаємодії з державами ще 
й інших акторів – неурядових організацій, транс-
національних корпорацій, неформальних мереж, 

внутрішньодержавних регіонів й ін.» [4]. Тобто 
в першому випадку акцент робиться зазвичай на 
міждержавних проблемах, а в другому – на тому, 
що розглядається ширше коло проблем (у тому 
числі пов’язаних із глобалізацією, а також еколо-
гічних тощо). Отже, в більшості сучасних дослі-
джень з даної проблематики міжнародні відно-
сини виступають частиною світової політики. 

Таким чином, склався певний напрям у пояс-
ненні світової політики, який полягає в її зістав-
ленні з міжнародними відносинами. При цьому 
йдеться про розрізнення цих явищ між собою, яке 
зумовлено кількістю учасників і кількістю між-
народних проблем, які охоплюються цими яви-
щами. У результаті сформувався висновок, що 
світова політика є цілим, яке, по-перше, включає 
як частину міжнародні (міждержавні) відносини, 
а, по-друге, відображає діяльність і взаємодію різ-
них недержавних організацій. Отже, розрізнення 
світової політики і міжнародних відносин спира-
ється в даному випадку на критерій, пов’язаний 
з кількісним підходом.

Однак за логікою «світова політика» і «міжна-
родні відносини» є поняттями різного ряду. Сві-
това політика – це особливий різновид політич-
ного впливу, який складається на основі діяльності 
вищих закладів низки держав. При цьому змістово 
світова політика пов’язана з певним, відповід-
ним їй видом політичних відносин. Наприклад, 
економічні відносини не можуть входити в зміст 
світової політики, оскільки відносяться до іншого 
явища – світової економіки. Виникає питання: як 
же можна після цього включати міжнародні відно-
сини в зміст поняття світової політики? Якщо роз-
глядати співвідношення світової політики і між-
народної політики, то ці явища є різними видами 
політичного впливу. 

На основі співвідношення світової політики 
з міжнародними відносинами робляться спроби 
сформулювати її визначення. Під світовою полі-
тикою розуміється сукупна діяльність основних 
суб’єктів міжнародних відносин, в основі якої 
лежить їхнє прагнення забезпечити реаліза-
цію своїх економічних, соціальних, культурних 
та інших інтересів за допомогою дипломатичних, 
військово-стратегічних, фінансово-економічних, 
інформаційно-ідеологічних та інших засобів. 
Світова політика складається із цілеспрямованої 
політичної діяльності її суб’єктів: держав, між-
народних міжурядових і неурядових організацій, 
спілок, рухів, а також відомих політичних і гро-
мадських діячів [4]. Підкреслимо, що світова полі-
тика характеризується тут через «сукупну полі-
тичну діяльність» різних учасників міжнародних 
відносин, тобто розглядається з кількісної точки 
зору. Предметом світової політики виступають 
національні інтереси, представлені в контексті 
глобальних проблем людства.
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Відзначимо також, що світову політику іноді 
називають глобальною політикою, ототожню-
ючи ці поняття. Певно, що світова політика і гло-
бальна політика – одне й те ж. Їх певна різниця 
полягає, можливо, в тому, що поняття світової 
політики відображає своїм змістом особливу 
роль провідних держав у здійсненні глобального 
управління. У свою чергу «глобальна політика» 
підкреслює всеохоплюючий характер світової 
політики. Термін «глобальний» буквально озна-
чає, що відноситься до території всієї земної 
кулі, «всесвітній». 

Потребує уточнення положення про основних 
суб’єктів міжнародних відносин. Відзначимо тут, 
що стосовно світової політики повинно йтися не 
взагалі про міжнародні відносини, а міжнародні 
політичні відносини. Такі відносини складаються 
тільки в рамках відповідних міжнародних політич-
них інститутів, що створюються на рівні держав, 
і здійснюються керівниками найбільш промис-
лово розвинених і, як наслідок, провідних держав 
сучасного світу, здатних своїм потенціалом спри-
яти вирішенню глобальних проблем людства. Це, 
по-перше. Звідси випливає, що суб’єктами світо-
вої політики, і це, по-друге, можуть бути тільки 
керівники цих країн. Саме вони, об’єднуючись за 
допомогою особливих міжнародних політичних 
інститутів, здатні приймати з приводу глобальних 
проблем необхідні рішення і завдяки можливос-
тям своїх держав можуть взяти на себе відпові-
дальність за долі всього людства. 

У свою чергу керівники різноманітних громад-
ських (неурядових) організацій, як і самі ці орга-
нізації, безпосередньо у світовій політиці участі 
не беруть. Брати участь у ній – значить бути її 
суб’єктами, значить приймати відповідні управ-
лінські рішення. Громадські організації не можуть 
бути суб’єктами світової політики, оскільки не 
мають для цього необхідних повноважень. Вони 
не входять до складу відповідних міжнародних 
політичних інститутів і не можуть приймати 
рішення світового рівня. Але вони можуть своїми 
діями, своїми можливостями і методами впливати 
на суб’єктів світової політики, спонукаючи їх до 
певних дій. У цьому сенсі вони є активними учас-
никами сучасних міжнародних відносин, а також 
можливими неформальними провідниками (вико-
навцями) світової політики. 

Із цього випливає, що міжнародні відно-
сини як поняття не порівняні з поняттям світо-
вої політики. Міжнародні відносини та світова 
політика – це різні види суспільних явищ, які, 
звичайно, якось пов’язані між собою, але їх не 
можна змішувати і розглядати одне з них як час-
тину іншого. Для розкриття особливостей світо-
вої політики необхідно співвіднести її з іншими 
видами політичного впливу, зокрема з міжна-
родною політикою, а також урахувати наявність 

особливих міжнародних політичних інститутів 
і особливих політичних відносин, що відповіда-
ють рівню світової політики. 

Звісно ж, що світова політика за своєю сут-
ністю становить вид політичного впливу, який 
зумовлений необхідністю вирішення глобальних 
проблем людства і формується на основі взаємодії 
керівників провідних держав сучасного світу, які 
є суб’єктами цієї політики. Це означає, що світова 
політика утворює особливий різновид міждержав-
ної політики і тому носить міждержавний харак-
тер. З урахуванням викладеного можна запро-
понувати таке визначення: світова політика – це 
вид політичного впливу, що складається на основі 
взаємодії глав держав і урядів провідних держав 
сучасного світу і визначає напрями діяльності цих 
держав у вирішенні глобальних проблем. Як осо-
бливе суспільне явище світова політика форму-
ється і функціонує на основі світових політичних 
процесів. Вивчення особливостей цих процесів 
доповнює уявлення про світову політику.

Ми розглядаємо світові й інші політичні про-
цеси як послідовність політичних дій, що станов-
лять хід прийняття управлінських рішень. Звідси 
випливає, що особливості світових політичних 
процесів полягають у тих обставинах, які спря-
мовані на здійснення цих процесів. Такими обста-
винами виступають перш за все міжнародні полі-
тичні інститути, діяльність яких безпосередньо 
спрямована на вирішення глобальних проблем. 
Кожний політичний процес протікає в рамках від-
повідного йому політичного інституту. Але сві-
това політика призначена для вирішення глобаль-
них проблем. Це означає, що її процеси пов’язані 
з діяльністю особливих політичних інститутів, 
а саме міжнародних політичних інститутів, за 
допомогою яких взаємодіють керівники провід-
них держав сучасного світу. Такі інститути можна 
назвати світовими міждержавними політичними 
інститутами (на відміну від регіональних міждер-
жавних політичних інститутів). 

Яскравим прикладом таких інститутів слу-
жить «Велика сімка». Група семи – це об’єднання 
глав держав і урядів провідних держав сучасного 
світу, а саме: США, Японії, Німеччини, Фран-
ції, Канади, Італії, Великобританії. Це найбільш 
впливові сьогодні в економічному, військовому 
і політичному сенсі держави («великі держави»). 
Діяльність глав цих держав і урядів складається із 
зустрічей, на яких обговорюються найважливіші 
проблеми розвитку сучасного світу і приймаються 
спільні заяви. І хоча рішення Групи семи не мають 
обов’язкової сили, вони проголошують наміри 
сторін дотримуватися узгодженої лінії, а також 
відображають рекомендації іншим учасникам 
міжнародного життя застосовувати певні підходи 
у вирішенні тих чи інших питань, що мають гло-
бальне значення. 
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Деякі дослідники вважають, що «Велика 
сімка» не є політичним інститутом, оскільки в неї 
немає офіційного статуту або секретаріату, немає 
формальних критеріїв членства, як це є в різних 
інших міжнародних організаціях. Але в даному 
випадку таке твердження потребує деяких уточ-
нень. По-перше, порівнюються міжнародний 
політичний інститут та інші види міжнародних 
організацій, тобто порівнюються якісно різні 
види міжнародних інститутів. По-друге, крите-
рій саме політичних інститутів полягає зовсім не 
в наявності офіційного статуту або секретаріату. 
По-третє, формальні критерії членства у «Великій 
сімці» таки є. До її складу входять глави держав 
і урядів провідних держав сучасного світу, що 
відрізняються високорозвиненою промисловістю 
і дотримуються в управлінні суспільством прин-
ципів демократії, а також здатних за допомогою 
свого потенціалу вирішувати глобальні проблеми 
людства і роблять для цього певні дії. Зустрічі 
керівників «Великої сімки» впорядковані і носять 
регулярний характер. Крім того, вона також ціле-
спрямовано створена (заснована) керівниками 
зазначених держав і стійко функціонує, вирішу-
ючи найважливіші проблеми розвитку сучасного 
світу. І хоча вона не має офіційного статуту або 
секретаріату, проте в її діяльності присутні всі 
необхідні ознаки політичної установи. 

Особливу роль у здійсненні світових політич-
них процесів відіграє Генеральна Асамблея Орга-
нізації Об’єднаних Націй. Вона також є міждер-
жавною політичною установою світового рівня. 
В її діяльності беруть участь практично всі керів-
ники сучасних держав, обговорюючи проблеми, 
що виникають у відносинах між різними держа-
вами і народами, проблеми миру і міжнародної 
безпеки, розвитку співробітництва в різних сфе-
рах. Спочатку ООН створювалася для вирішення 
проблем, що мають регіональний і національний 
характер. Однак сьогодні діяльність ООН стала 
багатогранною і універсальною і поряд із пробле-
мами міжнародних відносин вона здатна також 
вирішувати і глобальні проблеми людства, а зна-
чить, формувати світову політику. Така здатність 
зумовлена тим, що членами ООН є провідні дер-
жави сучасного світу, що становлять основну 
частину бюджету цієї організації. На засіданні 
Генеральної Асамблеї ООН глави держав і урядів 
провідних держав мають можливість обговорю-
вати глобальні проблеми сучасного світу і спо-
нукати всі держави застосовувати певні підходи 
у вирішенні тих чи інших питань, що мають гло-
бальне значення. Найважливіша обставина здій-
снення світових політичних процесів полягає 
також у самих суб’єктах світової політики, що 
реально беруть участь в її формуванні, точніше 
в тому, хто є таким суб’єктом. Деякі дослідники 
відносять до таких суб’єктів усі міжурядові, між-

державні утворення. Вважається, що міжурядові 
організації є найважливішим актором сучасної 
світової політики, багато в чому визначають осно-
вні тенденції політичного розвитку світу. 

Строго кажучи, суб’єктами державної та між-
державної політики є не самі організації, не самі 
держави та їхні об’єднання, а керівники цих країн. 
Зокрема, суб’єктами світової політики є глави дер-
жав і урядів провідних держав сучасного світу, які 
об’єднуються. Саме вони мають необхідні мож-
ливості, наділені відповідними повноваженнями 
і в результаті приймають світові керівні рішення. 
Не всі міжурядові організації мають такі можли-
вості. У політологічній літературі до суб’єктів 
світової політики відносять також міжнародні 
громадські та інші організації. Однак ця теза не 
є доведеною. Громадські організації можуть тільки 
створювати певний вплив на політичних суб’єктів, 
наприклад, через систему демократії, і тим самим 
бути учасниками міжнародного життя, а також 
суб’єктами своєї громадянської активності.

Усвідомлення особливостей здійснення світо-
вих політичних процесів підводить до розуміння 
провідної ролі світової політики в системі гло-
бального управління. 

Будь-яка політика як управлінське явище реа-
лізує своє призначення тільки в системі відпо-
відного їй соціального управління. Це зумовлено 
її особливою функцією, що складається у визна-
ченні напрямів виконавчої діяльності. Світова 
політика здійснює своє призначення в системі 
глобального управління. Вона визначає напрями 
діяльності провідних держав сучасного світу 
і пропонує рекомендації іншим учасникам між-
народного життя з приводу застосування певних 
підходів у вирішенні тих чи інших питань, що 
мають глобальне значення. У науковій літературі 
глобальне управління визначається їм як форма 
точкового і дорадчого регулювання, можливого 
лише в певних транскордонних зонах і майдан-
чиках [5]. В осмисленні глобального управління 
нераціонально відмовлятися від змісту загальних, 
давно перевірених понять, які до того ж мають не 
довільний, але об’єктивний характер. Сутність 
управління не змінюється від того, що виникають 
його нові види. Але вона може по-різному про-
являтися. При цьому важливо підкреслити, що 
будь-яке управління – це цілеспрямований вплив, 
яке має свій особливий об’єкт і предмет. Ці обста-
вини задають орієнтири для подальших пошуків і, 
зокрема, сприяють розкриттю особливостей гло-
бального управління. Науковці характеризують 
глобальне управління як процес, за допомогою 
якого різні актори намагаються виробити загальні 
для світової спільноти правила поведінки на сві-
товій арені. Воно призначене для вирішення гло-
бальних, загальнолюдських проблем і тим самим 
служить усьому людству, всій світовій спільноті, 
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що є об’єктом глобального управління. У свою 
чергу предмет глобального управління збігається 
з предметом світової політики, яким виступають 
національні інтереси народів, що розглядаються 
в контексті глобальних проблем. 

Світова політика покликана відображати 
у своїх результатах (світових керівних рішеннях) 
шляхи здійснення глобальним управлінням націо-
нальних інтересів різних народів.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Запропоноване тлумачення 
дозволяє в підсумку усвідомити особливу роль 
світової політики. Вона є найважливішим компо-
нентом глобального управління і становить своїм 

впливом провідну функцію в його системі. Вона 
визначає напрями діяльності провідних держав 
сучасного світу у вирішенні глобальних проблем 
і тим самим – напрями реалізації національних 
інтересів різних народів у контексті вирішення 
цих проблем. При цьому суб’єкти світової полі-
тики своїми рішеннями дають також рекомендації 
іншим учасникам міжнародного життя, звертаючи 
увагу на те, що потрібно робити з подолання гло-
бальних проблем. 

Отже, світова політика, визначаючи шляхи 
здійснення глобального управління, відіграє 
в його системі провідну роль і служить його най-
важливішим внутрішнім фактором.
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Стаття присвячена питанню досягнення оптимального стану соціальної безпеки як одного з найважливіших 
складників національної безпеки у сучасних умовах, зокрема, у контексті реалізації освітнього імперативу, що 
знаходить вираження у пріоритетному розвитку освіти. Соціальна безпека також є складником сталого розвитку, 
що характеризує потенційний стан збалансованого життєвого простору, сприяючи збереженню наявної структури 
та враховуючи при цьому вплив різноманітних чинників.

Наголошується, що серед зазначених чинників важливе місце посідає розвиток освіти, активізація освітнього 
імперативу, який має спрямування на формування людського капіталу. Останнє є функціональним призначенням як 
освіти, так і інших соціальних галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність людини. Зазначене зумов-
лює огляд у статті питань фінансування названих галузей, без чого неможлива їхня ефективна діяльність.

Подається бачення основних складників людського капіталу, серед яких зокрема висвітлюються ті, що стосу-
ються рівня споживання продуктів харчування. Щодо ролі освіти у створенні людського капіталу, то привертається 
увага до інноваційного аспекту, який нині є особливо актуальним.

У контексті соціальної безпеки зазначається, що впровадження інновацій супроводжується різноманітними 
ризиками. Так, на стадії розробки є ризики несприйняття певної інновації споживачами, а на стадії впровадження 
наявний ризик того, що конкуренти можуть запропонувати більш якісну, більш продуктивну інновацію. Це зумовлює 
необхідність врахування у разі розробки інновацій діючих у кожній галузі соціальної сфери норм і державних стан-
дартів, у тому числі освітніх, які стосуються підготовки фахівця.

Розкривається сутність інтелектуального ресурсу людини та його складників, що є підґрунтям для підготовки 
кадрів. У цьому зв’язку висвітлюється нова парадигма соціальної безпеки, яка значною мірою формується під 
впливом інтернет-ресурсів, що особливо широко й активно використовуються в освітній діяльності. Також підкрес-
люється, що інструментами досягнення соціальної безпеки служать державні стратегії розвитку, політика щодо 
залучення інвестиційних ресурсів.

Наприкінці формулюються висновки, серед яких один з найбільш важливих полягає у тому, що держава має 
гарантувати зростання інтелектуального потенціалу країни як важливого чинника забезпечення соціальної безпеки 
шляхом чіткого визначення точок зростання економіки, здійснюючи спрямування інтелектуальних та матеріальних 
ресурсів у найперспективніші галузі, які становлять соціально-економічний комплекс країни.

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна безпека, соціальні ресурси, факторний аналіз, кадровий потен-
ціал, освітня діяльність.

The article is devoted to the issue of achieving the optimal state of social safety as one of the most important components 
of national security in modern conditions, in particular, in the context of the implementation of the educational imperative, 
which is reflected in the priority development of education. Social safety is also a component of sustainable development, 
which characterizes the potential state of a balanced living space, contributing to the preservation of the existing structure 
and taking into account the impact of various factors.

It is emphasized that among these factors an important place is occupied by the development of education, 
the intensification of the educational imperative, which is aimed at the formation of human capital. The latter is the functional 
purpose of both education and other social sectors that directly support human life. This leads to a review in the article on 
the financing of these industries, without which their effective operation is impossible.

A vision of the main components of human capital is presented, among which those related to the level of food 
consumption are highlighted. Regarding the role of education in the creation of human capital, attention is drawn to 
the innovative aspect, which is especially relevant today.

In the context of social safety, it is noted that the introduction of innovations is accompanied by a variety of risks. Thus, 
at the development stage there are risks not of perceiving a certain innovation by consumers, but at the implementation 
stage there is a risk that competitors may offer better, more productive innovation. This necessitates the need to take into 
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 «Читайте не для того, щоб суперечити  
і відхиляти, і не для того, щоб сліпо вірити і приймати на 

слово, а для того, щоб зважити і обмірковувати».
Френсіс Бекон

Постановка проблеми. Сучасний світ буду-
ється на знаннях та інформації, що зумовлює фор-
мулювання концепції інформаційного суспільства 
або суспільства знань як теоретичного бачення 
нинішнього постіндустріального етапу цивілізацій-
ного розвитку. Але знання отримуються людиною 
як суб’єктом суспільної діяльності, що забезпечує 
названий розвиток лише в рамках освітнього про-
цесу. Виходячи із зазначеного, правомірно буде роз-
глядати освіту як фундаментальне підґрунтя всієї 
людської цивілізації й передусім сучасного етапу її 
розвитку. Тобто можливо формулювати існування 
освітнього імперативу всього суспільного розвитку.

Це зумовлює підстави для розгляду наявних 
суспільних явищ та процесів у аспекті вказаного 
освітнього імперативу, ґрунтуючись на розумінні 
важливості процесів, які відбуваються в освітній 
сфері для кожного важливого суспільного явища.

Одним з найважливіших проблемних питань 
сьогодення для України та для всього світу є без-
пека, що на рівні конкретних держав виявляється 
як національна безпека. Безпосередньо в Законі 
України «Про національну безпеку України» 
зазначається, що національна безпека України – 
це захищеність державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності, демократичного конститу-
ційного ладу та інших національних інтересів 
України від реальних та потенційних загроз [1]. 

При цьому одним з найважливіших складни-
ків національної безпеки є соціальна безпека, 
основними пріоритетами якої визнано: гаранту-
вання конституційних прав і свобод населення; 
зростання рівня життя і добробуту громадян; 
створення умов для забезпечення розширеного 
відтворення; розвиток духовного та інтелектуаль-
ного потенціалу; зміцнення фізичного здоров’я 
населення; формування соціально орієнтова-
ної економіки та її конкурентної спроможності; 
утвердження інноваційної моделі соціально-еко-
номічного розвитку; зміцнення науково-техніч-
ного потенціалу країни; становлення громадян-
ського суспільства; гарантування екобезпечних 
умов життєдіяльності тощо.

Зазначені пріоритети соціальної безпеки вказу-
ють на її безпосередню зумовленість рівнем роз-
витку освітньої системи та якості освіти, що нада-
ється. Освітній імператив формування соціальної 
безпеки передбачає забезпечення якісної освіти 
та виховання населення; необхідність пропаганди 
ідеології сталого розвитку, гарантування доступу 
до необхідної інформації, залучення до ухвалення 
рішень з питань розвитку освіти і забезпечення 
соціальної безпеки; формування насамперед 
у молодого покоління та молоді здорового способу 
життя тощо.

Базовим рівнем освітньої системи, як і бага-
тьох інших суспільних інститутів, є рівень тери-
торіальних громад. Як відомо, у 2015 році було 
прийнято Закон України «Про добровільне 
об’єднання громад» (ОТГ). Серед гострих про-
блем, які постають перед ними – це досягнення 
соціальної безпеки. Практика свідчить, що цьому 
має сприяти багато чинників, у тому числі роз-
виток соціальної сфери, активізація освітнього 
імперативу надання населенню якісних освітніх 
послуг тощо, які, безперечно, по-різному вплива-
ють на досягнення соціальної безпеки.

У нинішніх умовах глобалізації економіки 
та соціальної сфери, швидких змін у соціально-
економічному становищі України спостерігають 
зростання конкуренції між організаціями, різними 
територіальними об’єднаннями та зобов’язують їх 
дотримуватись стратегії інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
та виділення невирішених частин загальної про-
блеми. Різні аспекти щодо розвитку освіти, вклю-
чаючи питання освітнього імперативу в забезпе-
ченні соціальної безпеки, можна віднайти в працях 
не одного покоління вітчизняних і зарубіжних 
науковців. У їх числі: В. Андрущенко, Дж. Бер-
налл, З. Бжезінський, І. Вахович, В. Вернадський, 
А. Гальчинський, В. Геєць, М. Долішній, В. Зай-
чук, М. Згуровський, Н. Іванова, М. Кондратьєв, 
К. Корсак, В. Кремень, В. Луговий, Д. Медоуз, 
С. Ніколаєнко, В. Огнев’юк, Н. Павліха, Д. Рікардо, 
Г. Салтикова, А. Сміт, В. Терещенко, М. Туган-
Барановський, В. Туниця, Е. Хансен, Т. Шульц, 
Й. Шумпетер, Ю. Яковець та інші, у працях яких 
соціальну безпеку розглядають через освітньо-
інноваційну діяльність, у рамках якої здійсню-
ється створення, збереження та поширення нових 

account when developing innovations in each area of the social sphere norms and state standards, including educational, 
relating to training.

The essence of the intellectual resource of man and its components is revealed, which is the basis for training. In this 
regard, a new paradigm of social safety is highlighted, which is largely formed under the influence of Internet resources, 
which are especially widely and actively used in educational activities. It is also emphasized that the tools for achieving 
social safety are state development strategies, policies to attract investment resources.

Finally, conclusions were made, one of the most important of which is that the state should ensure the growth 
of the country’s intellectual potential as an important factor in social safety; while clearly defining the points of economic 
growth for the direction of intellectual and material resources in the most promising areas of socio-economic complex 
of the country.

Key words: social sphere, social safety, social resources, factor analysis, staff potential, educational activity.
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знань. А це – одне з головних завдань функціону-
вання освітнього імперативу.

Так, Д. Рікардо у своїх дослідженнях підкрес-
лював роль освіти в розвитку країни. Відставання 
країн в економічному розвитку він пояснює поряд 
з іншими причинами нестачею освіти в усіх верств 
населення [2].

М. Долішній особливу увагу надавав питанням 
диверсифікації освіти як передумови поліпшення 
якості кадрового потенціалу [3].

В. Зайчук розкриває особливості розвитку 
освіти, їх вплив на суспільний розвиток в умовах 
трансформаційних процесів [4].

Про значення освіти, зокрема вищої, в розвитку 
суспільства, досягненні соціальної безпеки, сталого 
розвитку загалом наголошують у своїх досліджен-
нях М. Згуровський, О. Грішнова, С. Вовканич [5].

У багатьох дослідженнях підкреслюється 
необхідність подальшого вдосконалення сис-
теми освіти, її модернізації та підвищення якості. 
Це, зокрема, зазначається в роботах В. Кременя, 
Р. Астахової, В. Вікторова та інших [6; 7].

Формулювання цілей статті. Метою цього 
дослідження є виявлення у контексті реалізації 
освітнього імперативу основних шляхів, викорис-
тання яких сприяло б прискоренню формування 
та розвитку соціальної безпеки як в Україні зага-
лом, так і в її територіальних одиницях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На досягнення та збереження соціальної безпеки, 
як було зазначено вище, впливає багато чинників. 
У числі останніх – розвиток освіти, активізація 
освітнього імперативу, що передбачає:

– активізацію відтворювальних процесів;
– здійснення модернізації галузей, які забезпе-

чують соціальну безпеку;
– підтримання високих темпів розвитку в еко-

номіці;
– впровадження в усіх галузях соціально-еко-

номічного характеру інноваційних технологій.
У реалізації вищезазначеного важлива роль 

відводиться людському капіталу, який втілюється 
в знаннях, навичках, здібностях, здоров’ї та інших 
продуктивних якостях людини, що характеризу-
ється Індексом людського розвитку. Нині у світі 
найвищі показники Індексу людського розви-
тку притаманні Швейцарії, Фінляндії, Сінгапуру. 
Україна в цьому аспекті посідає досить низьке 
місце [8; 9]. Підтвердженням останнього є й такі 
характеристики стосовно, скажімо, вищої освіти 
України, а саме: падіння престижу вищої освіти; 
зниження рівня якості знань; відтік кваліфікова-
них кадрів з галузі; зростання у закладах вищої 
освіти наукових досліджень тощо.

І все ж освіта і в Україні залишається однією 
з галузей, що формує людський капітал, здійсню-
ючи отримання населенням нових знань та транс-
формуючи їхні знання в цей капітал.

Незважаючи на наявність вищезазначених 
проблем у розвитку вищої освіти нашої країни, 
за оцінками Всесвітнього економічного форуму 
в Давосі, Україна належить до держав із середнім 
рівнем інноваційного розвитку. На думку фахів-
ців, цьому сприяє:

– рівень охоплення населення вищою освітою 
(за цим показником наша країна посідає шосте 
місце у світі);

– патентна активність (17-е місце);
– інтенсивність науково-дослідницької діяль-

ності (39-е місце);
– технологічна можливість підприємств (34-е 

місце у світі).
Практично всі ці показники, з одного боку, спри-

яють інноваційній активності, а з іншого – приско-
рюють його. При цьому слід пам’ятати, що впро-
вадження інновацій в усі галузі, функціонування 
яких сприяє формуванню та збереженню соці-
альної безпеки, пов’язане не лише із залученням 
значних ресурсів, але і супроводженням різнома-
нітними ризиками. Скажімо, на стадії розробки – 
ризики того, що така інновація може бути не сприй-
нята споживачами; на стадії впровадження – ризик 
того, що конкуренти можуть запропонувати більш 
якісну, більш продуктивну інновацію. 

А тому розробка інновацій має враховувати 
нині діючі в кожній галузі соціальної сфери норми 
і державні стандарти. Як відомо, державний стан-
дарт включає необхідний для фахівця мінімум 
знань, якими він має володіти і відповідно до яких 
здійснюється оцінка якості їхньої підготовки. 
Водночас навчальний заклад має підготувати 
випускника до швидкої його адаптації до умов 
роботи, а саме до успішного використання засво-
єних знань, умінь і навичок. У сучасних умовах 
необхідними також є навички до переорієнтації 
в нових напрямах знань, адекватність оцінювання 
своєї діяльності тощо. 

І норми, і стандарти є різними в різних країнах. 
Приміром, у розвинутих країнах існує норма спо-
живання, яка становить 2800–3000 кілокалорій на 
день, нижче якої починається процес голодування.

Водночас важливою є структура споживання, 
що включає співвідношення продуктів тваринного 
та рослинного походження. У вищезазначених 
країнах це співвідношення є таким: на їжу тварин-
ного походження припадає 55%. Відзначимо, що 
в Україні остання цифра сягає менше 30%, тобто 
українці споживають в основному їжу рослинного 
походження, що не може не вплинути на форму-
вання людського потенціалу, на поширення бід-
ності в нашій країні.

У Декларації тисячоліття, розробленої ООН, 
підкреслюється, що «бідні – це не лише люди з низь-
кими доходами, але і люди, які були позбавлені 
можливості мати хороше здоров’я та освіту, а також 
інші аспекти людського благополуччя тощо» [10]. 
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Важливим показником бідності є й частка сімей-
ного бюджету, що витрачається на харчування. 
У США та Японії ця частка становить третину 
сімейного бюджету, тоді як в Україні – понад 50%.

Отже, як зазначалось вище, рівень харчування 
населення впливає на формування людського капі-
талу та соціальної безпеки. 

Основними складниками людського капіталу 
є знання, здоров’я, навички (рис. 1).

Усі складники людського капіталу впливають 
на продуктивність праці, а завдяки послугам – на 
зростання доходів власника зазначеного капіталу, 
різних аспектів людського благополуччя та соці-
альної безпеки. 

На формування останньої, як зазначалось 
вище, впливає безліч загроз:

– низький рівень доходів значної частини насе-
лення;

– незбалансованість прожиткового мінімуму 
і мінімального рівня оплати праці;

– недотримання чинних соціальних гарантій, 
норм і нормативів у житлово-комунальному гос-
подарстві, медичній сфері, соціальному захисті 
дітей, осіб непрацездатного віку та інвалідів;

– незадовільне бюджетне фінансування соці-
альної сфери тощо.

Такі міжнародні організації, як ООН та ВООЗ, 
особливу увагу приділяють необхідності відпо-
відного фінансування системи охорони здоров’я, 
освіти, галузей, визнаних основою формування 
не лише людського капіталу, але й економіки, 
побудованої на знаннях. При цьому зміцнення 

здоров’я населення, освіта та освітній рівень 
населення працездатного віку визнані основними 
факторами формування сучасної конкуренто-
спроможної економіки.

Вищезазначені організації рекомендують виді-
ляти на освіту  5–7% валового внутрішнього про-
дукту; на охорону здоров’я – 5–10%; на науку – 
1,5–3% [11].

В Україні ці показники є значно меншими, хоча 
видатки на зазначені галузі мають тенденцію до 
зростання (табл. 1).

Практика провідних країн світу свідчить, що 
найважливішим орієнтиром сучасної бюджетної 
політики є спрямування суспільних ресурсів на 
формування людського капіталу, тобто на розвиток 
охорони здоров’я, освіти, духовної культури. Інвес-
тиції у соціальну сферу стають ключовою домінан-
тою в передовій економіці ХХІ століття, спрямо-
ваної на розвиток людини, тим самим сприяючи її 
самовдосконаленню, а інвестиції в людський капі-
тал є надзвичайно вигідними і перспективними. 

Іншими словами, людський капітал, на думку 
багатьох експертів, є найціннішим ресурсом 
постіндустріального суспільства, набагато цінні-
шим за природне чи накопичене багатство. Люд-
ський капітал – це не лише ознака національного 
багатства. Тож не дивно, що в розвинених країнах 
світу 70% усіх інвестицій спрямовується на розви-
ток людського капіталу, який є визначальним чин-
ником економічного розвитку, нейтралізації еко-
логічних ризиків, науково-технічного прогресу, 
інтелектуального потенціалу країни, основою 

 

Людський капітал 

Знання Навички Здоров’я 

Рис. 1. Основні складники людського капіталу

Таблиця 1
Динаміка видатків зведеного бюджету України на галузі,  

що забезпечують соціальну безпеку (млн грн)
Показник 2005 2010 2015 2019 2005–2019, +, -

Громадський порядок,  
безпека та судова система 10226,8 28825,6 54963,0 143694,4 +33476,6

Економічна діяльність 19115,1 43832,4 56257,3 154218,0 +35102,9
Охорона навколишнього природного 
середовища 1252,5 2872,4 5529,7 9731,1 +8478,6

Житлово-комунальне господарство 3914,2 5431,3 15700,4 34490,0 +30575,8
Охорона здоров’я 15476,5 44745,1 71001,1 128384,6 +112908,1
Духовний і фізичний розвиток 3449,9 11525,4 16228,3 31550,1 +28110,2
Освіта 26801,8 79826,0 114193,5 238758,7 +201946,9
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 39940,2 104534,9 176339,8 321786,7 +281846,5

Джерело: [12, c. 210]
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якого є знання. Вага останніх зростає, якщо вони 
формуються на інноваційній основі. Виходячи 
з цього, інноваційні парадигми мають бути покла-
дені в основу теоретико-методологічних розробок 
критеріїв ефективної оцінки результативності дій 
українського уряду для впровадження соціоефек-
тивної оцінки результативності розбудови в Укра-
їні парадигми соціальної безпеки.

Сучасні знання для того щоб відповідати вимо-
гам, мають бути адекватними державним стан-
дартам, тобто встановленим соціальним нормам 
і нормативам, на базі яких визначаються основні 
державні гранти, тобто сукупність соціальних 
благ (наприклад, рівня освіти не нижче загаль-
новизнаного мінімуму), що їх держава законо-
давчо зобов’язана зробити доступними для гро-
мадян. Споживання названих благ безпосередньо 
пов’язане із суспільно необхідними потребами 
людини як біологічної істоти, стан задоволення 
яких визначає якість життя.

При цьому важливо зазначити, що знання 
лежать в основі підготовки кадрів, які виступа-
ють важливим чинником формування соціаль-
ної безпеки. Нині в господарстві затребуваними 
є такі спеціальності, як: спеціаліст ІТ-технологій, 
інженер з автоматизації виробництва, маркетолог, 
інженер побутового обслуговування населення, 
логістик, фінансист, енергетик, інженер зв’язку.

Підготовці зазначених кадрів, окрім інших 
чинників, сприяє інтелектуальний ресурс самої 
людини, який включає (рис. 2):

Усі зазначені види ресурсів для забезпечення 
соціальної безпеки мають надзвичайно велике 
значення. Адже за статистикою, людина 70% часу 
перебуває у вербальному спілкуванні, коли вико-
ристовується інтелектуальний капітал, що включає 
знання людини, її досвід, здібності, погляди, вміння 
розробляти й використовувати найновіші техноло-
гічні показники соціально-економічного розвитку, 
тим самим забезпечуючи прогрес суспільства.

Особливо велика роль відводиться знанням 
не лише у формуванні соціального капіталу 
та соціальної безпеки – важливих параметрів 
ефективного функціонування інституціонального 
середовища і демократії, що, на думку відомого 
дослідника сьогодення Ф. Фукуями, має сприяти 
успішній реалізації економічної функції соціаль-
ного капіталу, у зменшенні трансакційних витрат, 
пов’язаних із формальними механізмами коорди-
нування, приміром, контрактами і бюрократич-
ними процедурами [13]. 

Нова парадигма соціальної безпеки значною 
мірою формується під впливом інтернет-ресурсів, 
які особливо широко й активно використовуються 
в освітній діяльності. Інтернет-ресурси автомати-
зують процеси контролю і самоконтролю резуль-
татів навчальної діяльності, їх наступну корекцію. 
За допомогою інтернет-технологій можна проду-
кувати інформацію – створення інформаційного 
ресурсу, що відрізняється ознаками, які характери-
зують його якість чи приналежність до певної сфери 
знань. Прикладом реалізації такого виду інформа-
ційної діяльності може слугувати робота зі ство-
рення Web-квестів, участь у навчальних проєктах.

Нині, як зазначає Л. Томакіна, освіта, окрім 
професійних знань, має забезпечувати кожного зі 
студентів інтелектуальними вміннями. Адже зараз 
спостерігається зростання саме частки розумової 
інтелектуальної діяльності.

Фахівці зазначають, що мислення виникає 
в процесі взаємодії людини з навколишнім сві-
том, а основа розвитку інтелекту людини – це 
здатність до сприйняття і переробки інформації 
про світ і про себе. Складовим елементом усіх 
інтелектуальних процесів є поняття, закріплене 
у свідомості усвідомленого досвіду практичної 
діяльності. При цьому перехід від зовнішніх до 
внутрішніх процесів здійснюється через такі 
інтелектуальні акції, як спостереження, вибір 
матеріалу, порівняння, знаходження головного, 
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Рис. 2. Основні складники інтелектуального ресурсу людини – головної  
продуктивної сили суспільства
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перевірка точності інформації, її збагачення, кри-
тичний аналіз, оцінка сучасного стану. Інтелекту-
альне оперування інформацією і фактами реаль-
ного стану дозволяє виділяти базові компоненти 
продуктивного мислення: аналіз, синтез, порів-
няння, систематизація, узагальнення, абстракція, 
індукція й дедукція [14]. 

Використання зазначених методів дозволяє 
виявити структурні елементи інтелектуального 
капіталу, зокрема: інтелектуальну власність; люд-
ські активи; інфраструктурні активи – організа-
ційну культуру, інфокомунікації та інфокомні тех-
нології, мережеві та комунікаційні складники.

Усі вони характеризуються вмістом у них знань. 
Скажімо, до складу людських активів певної орга-
нізації включаються:

–  сукупність колективних знань співробітників 
досліджуваної організації;

–  їхні творчі здібності та вміння успішно вирі-
шувати наявні проблеми;

– професійні кваліфікації та навички;
– поєднання теоретичних знань з практикою.
Це, на наш погляд, є складниками якості освіти, 

покликаної успішно вирішувати такі завдання, як:
– задоволення потреб особистості у самовдос-

коналенні;
– адаптація особистості до постійно змінюва-

них умов життя;
– підготовка компетентнісних працівників;
– формування соціально активних й адаптова-

них до реального життя громадян, здатних орієн-
туватись на загальнолюдські цінності; 

– забезпечення соціально-економічного і куль-
турного розвитку країни.

Зазначене, зрозуміло, потребує глибокого 
аналізу всіх аспектів діяльності закладів освіти. 
Щоправда, в оцінці якості освіти одні фахівці орі-
єнтуються на процес, інші – на результат. Незва-
жаючи на це, для оцінки якості освіти необхідно 
застосовувати такі підходи, як: комплексний, 
системний, диференційний з урахуванням різних 
позицій щодо процесу навчання, а також резуль-
тату навчально-виховної діяльності та змісту 
освіти і можливостей працевлаштування випус-
кників відповідного навчального закладу. Поряд 
із тим має бути враховано рівень наукових дослі-
джень та виховання, що здійснюються у навчаль-
ному закладі, а також інформаційно-методичного 
та матеріально-технічного забезпечення освіт-
нього процесу тощо.

Все це дозволяє прискорити процес модерніза-
ції освіти, тобто здійснити суттєві зміни результа-
тів навчального процесу, його змісту, методів і тех-
нологій засвоєння навчального матеріалу, а також 
посилення його практичної спрямованості. 

Останнє передбачає й підготовку випускни-
ків навчальних закладів до активної боротьби 

з корупцією, що нині є вкрай необхідною. Про-
яви корупції – це діяльність осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави, спрямованих на 
протиправне використання наданих їм повнова-
жень для одержання матеріальних благ, послуг, 
пільг або інших переваг. Як зазначається в Законі 
України «Про боротьбу з корупцією», проявами 
останньої є:

– хабарництво – обіцянка, пропозиція чи 
надання якої-небудь переваги, що впливає на дії 
посадової особи;

– здирництво – примушення громадянина пла-
тити гроші чи надавати інші цінності в обмін на 
дії чи бездіяльність посадової особи;

– протекціонізм – надання ресурсів грома-
дянами, які належать до певної привілейованої 
групи;

– кумівство – висування родичів на державні 
посади, надання їм певних пільгових послуг чи 
інших ресурсів;

– обман – це поведінка людини, спрямована 
на отримання вигоди чи вигоди для третьої особи 
шляхом обману громадянина чи посадової особи;

– розтрати бюджетних ресурсів – це крадіжка 
ресурсів особами, які мають владу або контроль 
над чим-небудь іншим;

– зловживання владою – це участь у домовле-
ностях, придбання посади чи отримання комер-
ційного інтересу, що є несумісним з офіційним 
статусом та положенням [15; 16].

Отже, основним чинником забезпечення соці-
альної безпеки і сталого розвитку є людина, її люд-
ський капітал. У цьому контексті заслуговує на 
увагу класична робота А. Сміта «Дослідження про 
природу і причини багатства народів», в якій автор 
стверджує, що вирішальне значення у виробництві 
багатства належить працівникові, його навичкам 
і здібностям, а саме: «Зростання продуктивності 
корисної праці залежить передусім від підви-
щення вправності та вміння працівника, а потім 
від покращення машин та інструментів, за допо-
могою яких він працює» [17]. Як відомо, А. Сміт 
став одним із перших дослідників, що поклали 
уявлення про людську природу в основу цілісної 
теоретичної системи. Він говорив про витрати на 
освіту чи навчання людини як про капіталовкла-
дення в її здатність заробляти в майбутньому, а як 
людський капітал розглядав капіталізовану цін-
ність, що має уособлення в корисних здібностях 
усіх жителів і членів суспільства.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Формування та реалізація 
нової парадигми соціальної безпеки у сучасних 
умовах потребує професіоналів, які у своїй діяль-
ності володіють новітніми технологіями та про-
грамними продуктами. Це потребує підвищення 
якості освітніх послуг і підготовки кадрів.
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Основними факторами забезпечення станов-
лення нової парадигми соціальної безпеки насам-
перед мають бути:

– успішне використання знань, практичних 
навичок, умінь у процесі соціального розвитку;

– коректування позитивного досвіду, що пере-
шкоджає застосуванню нових знань у соціально-
економічному розвитку;

– формування соціально безпечного серед-
овища як основи інноваційного розвитку тощо.

Держава має гарантувати зростання інтелекту-
ального потенціалу країни – важливого чинника 
забезпечення соціальної безпеки, чітко визна-
чивши точки зростання економіки; стимулювати 

спрямування інтелектуальних і матеріальних 
ресурсів у найперспективніші галузі соціально-
економічного комплексу країни.

Для ефективного функціонування механізму 
забезпечення соціальної безпеки необхідним 
є інституційне, інформаційно-аналітичне, кадрове, 
фінансове, нормативно-правове та матеріально-
технічне забезпечення; встановлення партнер-
ських відносин між соціальною сферою і бізнесом, 
які мають бути інтегровані в єдину систему. При 
цьому важлива роль відводиться людському капі-
талу, тобто накопиченому запасу знань, навичок, 
здібностей, які важливо ефективно використову-
вати в тій чи іншій сферах суспільного відтворення.
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ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ЦИКЛИ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНИХ СТРУКТУР 
В УКРАЇНІ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МАНАЙЛО-ПРИХОДЬКО Р.Ю., 

ОСТАПЦЯ Ю.О. «РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ  
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»1)

Гайданка Є.І.,
кандидат політичних наук,

доцент кафедри політології і державного управління
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

Україна залишається в когорті країн, транзитив-
ність яких тісно пов’язана зі змінами у структурі 
партійної системи. Політичні партії залишаються 
активними політичними акторами та репрезентан-
тами національної ідеології. Після інституціаліза-
ції політичних партій на національному рівні осо-
бливого значення набувають особливості розвитку 
регіональних партійних структур. Комплексному 
аналізу регіональних вимірів розвитку та функ-
ціонування партійної системи сучасної України 
присвячена монографія ужгородських політологів 
Юрія Остапця та Ренати Манайло-Приходько.

Запропоноване монографічне дослідження 
є універсальним політологічним аналізом на акту-
альну проблематику вітчизняного партогенезу 
та функціонування партійних структур на регіо-
нальному рівні. Монографія витримана у тради-
ціях наукової роботи і розпочинається з історіо-
графії партології (як зарубіжної, так і вітчизняної) 
та визначення пріоритетних напрямів сучасного 
дослідження функціонування партійних структур 
в Україні на регіональному рівні. 

Окремо слід відмітити другий розділ моногра-
фії, в якому розкривається теоретико-методоло-
гічна основа дослідження. У цій частині роботи 
найкращим чином помітна вищезазначена універ-
сальність і водночас системність монографії, адже 
автори логічно-послідовно розкривають історію 
партогенезу та сучасність світових партійних 
систем; вдаються до досвіду еволюції партійних 
систем у транзитивних суспільствах; комплексно 
розглядають особливості націоналізації та регі-
оналізації партійної системи в сучасній Україні. 
Для підтвердження своїх гіпотез дослідники вико-

ристовують найкращі наукові практики емпірич-
ного аналізу партійних систем і виборчих проце-
сів, наприклад, методику індексування М. Лааксо 
та Р. Таагапери, Р. Гюнтера, М. Галлахера, Д. Райє 
та ряду інших.

Третій та четвертий розділи монографії розкри-
вають основний прикладний зміст дослідження. 
Крізь призму загальнонаціональних виборчих 
циклів визначається структуризація партійної 
системи України на регіональному рівні. Масш-
табність дослідження підтверджується періодом, 
який аналізується, а саме студіями електораль-
них процесів в Україні від перших виборів пре-
зидента у 1991 році і до останніх президентських 
і парламентських виборів 2019 року. Оброблений 
масив «електорального матеріалу» приносить свої 
наукові результати. Зокрема, автори обґрунтовано 
виділяють три основні етапи еволюції партій-
ної системи у сучасній Україні: 1) 1991–2004 рр., 
2) 2004–2014 рр. та 3) 2014 р. – дотепер. При цьому 
кожному періоду еволюції партійної системи влас-
тиве конкретне «суспільно-політичне розмеж-
ування»: перший етап позначився протистоянням 
між прихильниками незалежності України і сим-
патиками СРСР; на другому етапі помітне соціо-
культурне протистояння «Схід–Захід»; останній 
на сьогодні, третій етап пов’язаний зі зміною 
структури електорального простору через події 
Революції Гідності та достроковими президент-
ськими і парламентськими виборами у 2014 році. 

Важлива роль у розвитку партійної системи 
у сучасній Україні відводиться питанням націо-
налізації та регіоналізації партійного простору. 
Дослідники через вивчення націоналізації/регіо-

1 Манайло-Приходько Р.Ю., Остапець Ю.О. Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України. Ужгород :  
В-во «РІК-У», 2020. 388 с.
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налізації партійної системи виокремлюють най-
більш типові чи девіантні електоральні регіони 
в сучасній Україні. У цьому контексті авторами 
вдало розкриваються фактори формування пар-
тійного простору регіональних партій та складові 
частини регіональної конфігурації партійної сис-
теми України; визначається інституційний дизайн 
регіонального політичного режиму та впливу 
регіональних партійних структур на його функ-
ціонування; досліджується взаємозв’язок між 
створенням у регіонах політико-електоральних 
машин і ступенем авторитаризації регіональних 
режимів. Насамкінець, визначається регіональна 
структура партійної системи України в контексті 
регіонального поділу Захід – Центр – Південь – 
Схід. Дослідники обґрунтовано пропонують чоти-

рьохскладову конфігурацію партійної структури 
на регіональному рівні: 1) загальнонаціональні 
парламентські політичні партії, 2) загальнонаціо-
нальні непарламентські партії, 3) регіональні пар-
тії та 4) субрегіональні партії.

Підводячи підсумок, відмічаємо, що моно-
графія авторства Р.Ю. Манайло-Приходько 
та Ю.О. Остапця є вагомим доповненням до сучас-
них підходів у прикладній політичній науці. Під-
твердженням тому є новаторство методологічного 
інструментарію, який застосовувався для вивчення 
регіонального розвитку і функціонування партій-
ної системи України. Монографія ужгородських 
дослідників здатна підвищити інтерес наукової 
спільноти до вивчення актуальної проблематики 
еволюції вітчизняної партійної системи.
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