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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ

DECENTRALIZATION IN UKRAINE: PERSPECTIVES AND RISKS

Лавриненко Г.А.,
кандидат політичних наук,

доцент кафедри політології
Київський університет імені Бориса Грінченка

Константин-Василе Цьока,
доцент

Університет Орадея (Румунія)

У статті авторами проаналізовано проблеми реалізації реформи децентралізації в Україні. Наголошено на 
взаємозв’язку між стійким розвитком держави та ефективною системою управління на всіх рівнях державної влади. 
Обґрунтовано доцільність децентралізації влади в рамках ефективного протікання трансформаційних процесів 
в Україні. Визначено ключові дефініції децентралізації. Авторами становлено, що ефективність демократичного 
транзиту залежить від здатності конструктивно підходити до проведення реформи децентралізації в державі. 
Обґрунтовано небезпечність централізованої влади для демократичних держав. Наголошено на важливості залу-
чення громадянського суспільства до державотворчих процесів та реформи децентралізації зокрема. Зазначено, 
що брак інформації серед громадян та відсутність бажання у політичних еліт рахуватися з громадянським сус-
пільством як з повноправним учасником політичного процесу може призводити до деструктивних наслідків під час 
реформи децентралізації. Виокремлено ключові аспекти сутності децентралізації в Україні, котрі полягають в роз-
ширенні повноважень, ресурсів та відповідальності органів місцевого самоврядування. Виділено ключові перспек-
тиви від проведення реформи децентралізації в Україні, серед яких найбільш значущими є самостійність прийняття 
рішень органами місцевої влади, збільшення фінансових можливостей територіальних громад, конкретизація кола 
відповідальних осіб, відновлення взаємозалежності між напрямками соціально-економічного розвитку регіону та 
реальними потребами громадян. Конкретизовано потенційні проблеми та ризики, що виникають під час впрова-
дження та реалізації реформи децентралізації, а саме: послаблення державного контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування та, як наслідок, недотримання ними законодавчих норм, нецільове використання ресур-
сів, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації, відторгнення населенням реформи децентралізації.

Ключові слова: децентралізація, трансформація, демократичний транзит, універсальність, органи місцевого 
самоврядування, громадянське суспільство.

In the article, the authors analyze the problems of realization the decentralization reform in Ukraine. The relationship 
between the sustainable development of the state and an effective system of management at all levels of state power 
is emphasized. The expediency of power decentralization within the framework of the effective flow of transformational 
processes in Ukraine is substantiated. The key definitions of decentralization are defined. The authors establishes that 
the effectiveness of democratic transit depends on the ability to constructively approach to the decentralization reform in 
the state. The danger of centralized power for democratic states is substantiated. The importance of involving civil society 
in state-building processes and decentralization reform in particular is emphasized. It is noted that the lack of information 
among citizens and the lack of desire of political elites to consider civil society as a full-fledged participant in the political 
process can lead to destructive consequences during the decentralization reform. The key aspects of the essence of 
decentralization in Ukraine, which consist in expanding the powers, resources and responsibility of local self-government 
bodies, are singled out. The key perspectives from the implementation of the decentralization reform in Ukraine are 
highlighted, among which the most significant are the independence of decision-making by local authorities, increasing 
the financial capabilities of territorial communities, specifying the circle of responsible persons, restoring interdependence 
between the directions of socio-economic development of the region and real needs of citizens. The potential problems and 
risks that arise during the implementation and realization of the decentralization reform are specified, namely: weakening 
of state control over the activities of local self-government bodies and, as a result, their failure to comply with the legislation, 
inappropriate use of resources, destabilization of the domestic political situation, rejection of the decentralization reform 
by the population.

Key words: decentralization, transformation, democratic transit, universality, local self-government bodies, civil society.

РОЗДІЛ 1 
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ
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Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси та стійкий розвиток держави в якості кінце-
вої мети спонукають до налагодження ефектив-
ної системи управління на всіх рівнях державної 
влади, яка повинна займати пріоритетне місце 
у загальнодержавній стратегії у вигляді реформи 
децентралізації. Невід’ємним та універсальним 
фактором успішності її протікання є взаємодія 
між різними гілками влади, котра повинна базу-
ватися на дотриманні демократичних механізмів 
стримувань та противаг, а також поінформова-
ності населення та залученості його до активної 
участі у політичному житті держави. Саме через 
відсутність стрімкого бажання у політичних еліт 
підвищувати рівень знань та інформаційної забез-
печеності населення щодо процесів державотво-
рення під час реалізації реформи децентралізації 
досить часто виникає велика кількість проблемних 
питань. Особливо це стосується держав, які зна-
ходяться на етапі трансформації та процес демо-
кратичного транзиту в яких затягнувся за часом. 
До таких відноситься й Україна, котра попри нео-
дноразові спроби раціонального переосмислення 
усіх переваг та недоліків співвідношення центра-
лізації та децентралізації поки не досягла успіху 
в раціональній організації публічної влади шля-
хом передачі значної частини повноважень орга-
нам влади, що нижчі за рівнем. Хоча саме в цьому 
і полягає суть процесу децентралізації.

Мета дослідження – виокремити та проаналі-
зувати перспективи та ризики процесу децентра-
лізації в Україні.

Вивченням проблем децентралізації влади 
займаються як зарубіжні, так і вітчизняні дослід-
ники. У контексті дослідження питання децентра-
лізації саме в Україні серед останніх слід виділити 
В. Андрущенка, О. Бориславську, К. Ващенка, 
О. Гордєєва, І. Грицяка, А. Колодія, які здебіль-
шого присвячували увагу теоретичним аспектам та 
питанням систематизації з вказаної проблематики. 
У той же час розгляд перспектив та потенційних 
ризиків процесу децентралізації все ще потребує 
подальших наукових розвідок серед дослідників.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний демократичний розвиток уне-
можливлений без динамічної реалізації реформи 
децентралізації, яка передбачає тісний зв’язок 
усіх органів влади, розмежування повноважень 
з передачею більшої їх частини на місця, пара-
лельно зі збереженням держави та її інститутів, 
а також активізацією населення та його залучення 
до участі у політичному житті держави та вирі-
шенні нагальних потреб [2, с. 18]. За таких умов 
вплив держави на населення обмежується, і сус-
пільство виступає повноправним актором, в якому 
випрацьовуються механізми саморегуляції. Проте 
на початку варто звернутися до визначення самої 
дефініції децентралізації.

У політичній науці під децентралізаціє при-
йнято розуміти управлінську політичну систему, 
покликану здійснювати владно значущі практичні 
рішення, що географічно чи організаційно пере-
бувають поза межами безпосереднього впливу 
центральної влади; політичний процес, що перед-
бачає делегування центральним урядом певних 
повноважень на місцевий рівень з метою опти-
мізації практичного вирішення питань загально-
національного значення, а також втілення в життя 
специфічних регіонально-локальних програм [5].

Слід зазначити, що для України даний термін 
не є новим, адже він згадується ще у ст. 132 Кон-
ституції України, де виокремлено, що територі-
альний устрій України ґрунтується на засадах 
єдності та цілісності державної території, поєд-
нанні централізації та децентралізації в здій-
сненні державної влади [6].

Крім того, досить влучне визначення децен-
тралізації наводить І. Грицяк, під яким пропонує 
розуміти діяльність незалежного місцевого само-
врядування внаслідок передачі йому повноважень 
держави, а також процес розширення та зміцнення 
прав і повноважень адміністративно-територіаль-
них одиниць або нижчих органів та організацій за 
одночасного звуження прав і повноважень відпо-
відного центру [4, с. 55].

Важливо розуміти, що демократія як спосіб 
реалізації влади виступає в якості ключового чин-
ника децентралізації, котрий передбачає реальне, 
а не номінальне самоврядування нижніх щаблів 
влади. Демократія на місцях реалізується саме 
через децентралізацію як специфічний метод 
самоуправління, яким передбачається перероз-
поділ повноважень між центром та регіонами 
з наданням переваги останнім, а також делегу-
вання владних функцій на місця.

В Україні процес децентралізації влади є одним 
з пріоритетних в контексті адміністративної 
реформи та завершення демократичного транзиту. 
Він покликаний забезпечити реалізацію струк-
турних та економічних реформ в державі через 
збільшення повноважень, а отже посилення пози-
цій органів державної влади на місцях. Децентра-
лізація в Україні зумовлена загальнонаціональ-
ним інтересом збалансування влади в державі, 
оскільки вона напряму пов’язана з можливостями 
оперативно та ефективно виявляти та задоволь-
няти потреби громадян. Також процес децентралі-
зації здатний пришвидшити розвиток демократії, 
адже він зменшує сфери впливу держави на сус-
пільство та сприяє активізації населення в питан-
нях реалізації власних інтересів і залученості до 
процесу державотворення та прийняття політич-
них рішень зокрема.

Враховуючи вищезазначене стає очевидним, 
що процес децентралізації в Україні відкриває ряд 
перспектив.
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По-перше, зменшення надмірної централі-
зації влади щодо прийняття рішень. Очевидно 
невдалий приклад існування за часів незалеж-
ності України (2010–2014 рр.) де-факто супер-
президентської республіки з жорсткою централі-
зованою концентрацією повноважень та ресурсів 
у вертикалі органів виконавчої влади свого часу 
призвів до загрози існування парламентаризму 
в Україні, нівелюванню місцевого самоврядування 
та повної фінансової залежності територіальних 
громад [3, с. 38]. Децентралізація влади відкриє 
шлях до ефективного завершення демократичного 
транзиту з розбудовою нових та збереженням вже 
існуючих демократичних інститутів.

По-друге, посилення фінансових можливостей 
місцевих органів влади та збільшення ресурсів 
надасть більшої незалежності у вирішенні повсяк-
денних питань громадян, що конструктивним 
чином вплине на швидкість прийняття рішень та 
задоволення потреб громадян. Крім того, відно-
виться принцип субсидіарності в питаннях фор-
мування джерел наповнення бюджету та розпо-
ділу повноважень [9].

По-третє, децентралізація надасть можливість 
удосконалити чинну в Україні систему адміністра-
тивно-територіального устрою та забезпечити 
повсюдність самоврядування, що забезпечить 
управління державним розвитком та позитивним 
чином вплине на вирішення проблеми з наповне-
нням місцевих бюджетів.

По-четверте, конкретизує коло відповідальних 
осіб за розвиток конкретних територій, що спри-
ятиме підвищенню рівня легітимності до влади 
з боку громадянського суспільства.

По-п’яте, підвищення якості послуг, що нада-
ються громадянам, та стану розвитку інфраструк-
тури за допомогою збільшення спроможності 
органів місцевого самоврядування здійснювати 
власні і в тому числі й делеговані повноваження 
через підвищення ресурсного забезпечення.

По-шосте, відновлення взаємозалежності між 
напрямками соціально-економічного розвитку 
регіону та реальними інтересами та потребами 
територіальних громад [11].

По-сьоме, підвищення рівня професіоналізму 
та ефективності представників органів місцевого 
самоврядування, що забезпечуватиметься висо-
ким рівнем конкурентоспроможності та відпові-
дальності перед громадянами [1].

Даний перелік перспектив для України від про-
цесу децентралізації не є вичерпним. Проте не 
менш важливо не забувати про можливі ризики, 
котрі логічним чинним виникають під час реформи 
децентралізації.

До першого ризику слід віднести можливу 
втрату статусу, ресурсів та відповідних інфра-
структурних переваг окремими територіальними 
громадами, що здатно призвести до протидії гро-

мадян реформі децентралізації в аспектах укруп-
нення районів, а також посиленню протистояння 
між різними політичними об’єднаннями. Хоча 
об’єднання територіальних громад і носить добро-
вільний характер, однак й досі відсутні чіткі меха-
нізми для здійснення адміністративно-територі-
альної реформи та гарантії щодо симетричного 
застосування відповідних норм [10].

Другий ризик пов’язаний з розширенням 
повноважень органів місцевого самоврядування, 
як наслідком передачі їх з центрального на регі-
ональний рівень. Таким чином послаблення дер-
жавного контролю за діяльністю органів місцевої 
влади може призвести до збільшення кількості 
порушень у сфері дотримання законодавчих норм, 
а також неефективного або навіть нецільового 
використання ресурсів.

Третім ризиком може стати поглиблення роз-
балансування та непропорційного соціального та 
економічного розвитку територіальних громад. 
І як крайня форма – створення територіальних 
олігархічних кланів внаслідок закладання в міс-
цеві бюджети витрат, що заздалегідь є нереаль-
ними. Сприятиме цьому вилучення повноважень 
у обласних державних адміністрацій, котрі відно-
сяться до питань розробки та контролю за бюдже-
тами областей [7].

Четвертий ризик – протидія реформі децен-
тралізації політичними акторами, зацікавленими 
у збереженні статус-кво та існуючих важелів 
контролю у межах централізованої політики [12]. 
В даному випадку обрана місцева влада не матиме 
ознак незалежності, а децентралізація носитиме 
формальний характер.

До п’ятого ризику слід віднести потенційне 
неприйняття суспільством реформи децентраліза-
ції внаслідок недостатньої поінформованості гро-
мадян та обговорення технічних моментів реаліза-
ції даної реформи.

Шостий ризик виникає через напружену соці-
ально-політичну ситуацію в Україні. Децентралі-
зацією можуть скористатися політичні сили, що 
зацікавлені в послабленні центральної влади та 
дестабілізації внутрішньополітичної обстановки 
в державі [8, с. 90]. За таких обставин місцеві еліти 
можуть почати здійснювати тиск на центральну 
владу з метою отримання певних преференцій, 
що в подальшому може призвести до розбалансу-
вання економічної політики держави.

Сьомий ризик пов’язаний початково з деста-
білізацією ситуації на сході України, а з лютого 
2022 року – повномасштабними бойовими діями 
на всій території держави.

Проте, незважаючи на вагомість вище перелі-
чених ризиків, їх вплив на реформу децентраліза-
ції, звісно окрім повномасштабних бойових дій, 
здебільшого можливо нівелювати за допомогою 
залучення універсальних превентивних засобів 
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у вигляді доопрацювання законодавства, виро-
блення чітких механізмів та норм реалізації окре-
мих положень, а також системи покарань за пору-
шення вимог та зловживання повноваженнями.

Висновки. Необхідність реформи децентралі-
зації в Україні обґрунтовується важливістю завер-
шення демократичного транзиту та подальшого 
стійкого розвитку держави. Ефективна система 
управління із розмежуванням повноважень та пере-
дачею більшості їх органам місцевої влади стає уні-
версальною запорукою росту добробуту населення 
держави. Проте держава має забезпечувати лише 
виконання реформи децентралізації, а її сутнісні 
аспекти повинні бути розроблені на місцях, у форматі 
всенародного обговорення, шляхом включення гро-
мадянського суспільства у державотворчі процеси.

Сутність децентралізації в Україні полягає 
в трьох ключових аспектах: розширенні повно-
важень, ресурсів і відповідальності органів міс-
цевої влади, що має як свої перспективи, так 

і ризики. Самостійність прийняття рішень, змен-
шення надмірної централізованості влади, поси-
лення фінансових можливостей територіальних 
громад, підвищення якості послуг, конкретизація 
кола відповідальних осіб та відновлення взаємо-
залежності між напрямками соціально-економіч-
ного розвитку регіону та реальними потребами 
громадян безперечно сприятиме підвищенню 
рівня ефективності державотворчих процесів 
в Україні. Однак важливо також своєчасно опра-
цювати потенційні ризики у вигляді послаблення 
державного контролю за діяльністю органів міс-
цевої влади і як наслідок недотримання ними 
законодавчих норм та нецільового використання 
ресурсів, розбалансування соціального та еко-
номічного розвитку територіальних громад, 
несприйняття населенням реформи децентра-
лізації та дестабілізації ситуації в Україні, що 
здатні затягнути у часі реформу децентралізації, 
надати їй ознак деформації та невизначеності.
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Національної академії наук України

Агресивна війна путінського режиму проти Української держави поставила чимало запитань не лише в практич-
ній площині, а й в царині теорії, передусім методології. Наявність потужної п’ятої колони, парад зрадників в СБУ, 
цілий інститут колоборантів як в органах державної влади, так і серед цивільного населення – ці і не тільки явища 
виявили суттєві прогалини геополітики як науки, яка виявилася не здатною пояснити сутність війни путінського 
режиму проти України, а головне змоделювати та подати причини розвитку саме України в таких умовах. Навпаки, 
геополітика виявила свою сутність як антиукраїнська доктрина, в рамках якої нашій державі немає місця на мапі 
світу, у світовій архітектурі безпеці, в рамках бінарної антагоністичної парадигми боротьби. Ця ситуація не відпо-
відає ані прагненням українства до відновлення державності, ані волінням державної нації до дальшого держа-
вотворення. Саме тому постає необхідність у формуванні несуперечливої системи знань, в рамках якої знайшов 
би опис феномен розвитку Української держави в умовах нелінійності і нестаціонарності на шляху до досягнення 
стратегічної стабільності, а також відпрацюванні векторів політико-безпекової практики ефективного та стійкого 
функціонування та розвитку.

Окреме завдання полягає в опису дій такого суб’єкта геостратегії як Українська держава у новій конфігурації 
світової безпеки. Для цього, в умовах варварської війни путінського режиму проти України, постає одне із завдань, 
яке полягає у виявленні дискримінаційної сутності геополітики путінського режиму, демонстрації відсутності пер-
спектив розвитку наукової думки в політологічних дослідженнях поза контекстом «російського світу» і «російської 
цивілізації». 

Продемонстровано роль територіального чинника. Здійснено демаркаційну лінію між поняттями державного 
кордону і геостратегічного простору.

Доведено факти маніпуляції, фантазій та міфологізації окремих політичних явищ з метою формування аргу-
ментації для внутрішніх споживачів зсередини Росії виправданості та необхідності варварської війни та геноциду 
українців. Акцентовано на тому, що існування Росії в майбутньому можливе лише в якості держави з імперськими 
рисами, що означає перманенту загрозу існуванню не лише для Української держави, а й для усього цивілізованого 
людства, країн всієї Європи.

У статті продовжується ключова авторська ідея щодо чіткого порізнення геополітики і геостратегії. Виявлення 
дискримінаційної сутності геополітики путінського режиму є одним із компонентів системної аргументації щодо 
необхідності відмови від тиражування деструктивних геополітичних кліше і необхідності розроблення власних тео-
ретичних систем для власного розвитку. 

Ключові слова: геостратегія, Українська держава, геостратегічний простір, територія, агресивна війна Росії, 
геостратегічний ландшафт, російська загроза світу, антиукраїнські геополітичні доктрини, геостратегія сучасної 
Української держави.

The aggressive war of the Putin regime against the Ukrainian state raised many questions not only in the practical 
dimension but also in the realm of theory, primarily methodology.The presence of a powerful fifth column, the parade of 
traitors in SSU, a full institution of coloborants both in state authorities and among the civilian population – these and other 
phenomena revealed significant gaps in geopolitics as a science that proved unable to interpret the essence of the Putin 
regime’s war against Ukraine and, most importantly, to model and present the reasons for Ukraine’s development under 
relevant conditions. On the contrary, geopolitics has manifested itself as an anti-Ukrainian doctrine, which has no place for 
our state on the world map, in world security architecture, within the binary antagonistic paradigm of struggle. This situation 
does not correspond to the aspirations of Ukraine to restore statehood, nor the will of the state nation to further state-build-
ing. As a result, there is a need to form a non-controversial system of knowledge, which would render the phenomenon of 
development of the Ukrainian state amidst non-linearity and non-stationarity on the way to achieving strategic stability, as 
well as the elaboration of vectors of political and security practice of effective and sustainable functioning and progress.

A separate task is to describe the actions of such a geostrategic entity as the Ukrainian state in the new configuration 
of world security. For this purpose, in the barbarous war war of the Putin regime against Ukraine, there is one of the task – 
to identify the discriminatory nature of the geopolitics of the Putin regime, to demonstrate the lack of prospects for the 
development of scientific thought in political research outside the context of the “Russian world» and “Russian civilization». 

The role of the territorial factor is illustrated. A demarcation line is drawn between the concepts of the state border and 
geostrategic space.

The facts of manipulation, fantasy and mythologization of certain political phenomena to form arguments for domestic 
consumers from within Russia justification and necessity of barbaric war and genocide of Ukrainians are proved. It is 
emphasized that the future existence of Russia is possible only as a state with imperial features, which means a perma-
nent threat to the existence not only for the Ukrainian state but for all civilized humanity, countries of entire Europe.
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Загальна постановка проблеми. Формування 
сучасної Української Держави ґрунтується на 
сучасних методологічних концепціях, теоріях, вод-
ночас і нових реаліях світової безпекової архітек-
тури. В рамках систематизації мультиплікативності 
дискурсів, які функціонують при опису явищ у гео-
стратегічному просторі, доцільно виявити деструк-
тивну спрямованість геополітики путінського 
режиму, як органічний наслідок бінарної антагоніс-
тичності наперед закладеної в науку геополітики.

Детальний аналіз сучасних підходів до аналізу 
поняття території та простору уможливили довести 
факти формування наукового обґрунтування росій-
ськими дослідниками необхідності та виправда-
ності, ба більше – доцільності знищення Укра-
їнської держави шляхом проведення варварської 
та агресивної війни, геноциду, тортур, вбивств, 
державного терору, зґвалтувань і мародерства. 

Відтак у даній статті мною унормовується мак-
сима про необхідність розвитку саме геостратегії, 
викривається дискримінаційна та деструктивна 
сутність геополітики путінського режиму, а також 
намічаються конкретні напрями політико-безпе-
кової практики Української держави в контексті її 
дальшого державотворення. 

Аналіз публікацій. Багатоплановість обраної 
для дослідження теми зумовлює звернення до 
ряду аспектів. По-перше, це політологічні дослі-
дження науковців з Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України таких вчених, як: 
В. Горбатенко, О. Костенко, І. Кресіна, Н. Оні-
щенко, Ю. Римаренко, В. Сіренко, О. Скрипнюк, 
О. Стойко, Ю. Шемшученко, В. Явір.

По-друге, це наукові історичні витоки форму-
вання геостратегічного дискурсу і геостратегії як 
теорії, які я надибував, дотично опрацьовуючи роз-
відки таких постатей, як: С. Бандера, В. Габсбург, 
М. Грушевський, Д. Донцов, Ю. Липа, В. Липинський, 
Є. Маланюк, В. Мартинець, М. Міхновський, О. Оль-
жич, З. Пеленський, П. Скоропадський, Я. Стецько, 
М. Сциборський, О. Теліга, П. Штепа та ін.

По-третє, джерела російських дослідників, 
конкретні посилання на які робитимуться текстом 
статті.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У зазначених роботах зга-
даних вище дослідників не виявлено дискриміна-
ційної сутності та деструктивного характеру гео-
політичних доктрин путінського режиму та його 
попередників, не проведено аналізу антиукра-
їнських геополітичних доктрин, а також не здій-
снено висновків та рекомендацій щодо творення 
геостратегії сучасної Української держави.

У зв’язку з цим мета статті полягає у форму-
ванні наукових аргументів щодо виявлення дис-
кримінаційної сутності та деструктивного харак-
теру геополітичних доктрин путінського режиму.

Для досягнення поставленої мети були постав-
лені та вирішені наступні наукові завдання:

1) визначити сутність територіального імпера-
тиву при формування геополітичних доктрин та 
простежити його еволюцію до часів путінського 
режиму;

2) обґрунтувати антагоністичну та деструк-
тивну сутність геополітичної доктрини путін-
ського режиму;

3) виявити підґрунтя та сформувати теоре-
тичну модель геополітичних витоків антиукраїн-
ських доктрин;

4) подати пропозиції теоретичного характеру 
щодо формування геостратегії як політичної тео-
рії в рамках творення геостратегії сучасної Укра-
їнської держави.

Виклад основного матеріалу. У рамках даної 
статті з позицій наукового політичного аналізу 
доведу необхідність розвою саме геостратегічного 
дискурсу через аналіз корінь формування поглядів 
представників російської геополітичної думки. 
Адже знання світогляду супротивника його мис-
леннєвих кліше дають значні підставі для аналі-
тичної роботи та дальшого розвитку як власної 
геостратегії, так і розуміння алгоритму та векто-
рів дій путінського режиму проти Української дер-
жави і світової безпеки в цілому.

У вирії подій і занадтому захопленні просування 
різноманітних ідеологем чи то національного чи то 
статевого штибу, занурення у проблеми голоду чи 
то інфляції поза увагою лишилися причини усього 
цього: кліматичні зміни, які неминуче призведуть 
до світових катаклізмів глобального масштабу 
і кардинального зменшення населення планети 
з різних причин. За таких умов найбільш прийнят-
ним лишається підхід, за якого саме земля і тери-
торія певних країн стануть сховищами та містами 
функціонування майбутніх цивілізацій. Тобто 
цивілізаційні зміни проходитимуть не по лінії 
ідеології, раси, етнічності, вони проходитимуть 
по лінії тієї території, яку зможуть контролювати 
ті чи інші соціальні системи, і на яких після гло-
бальних кліматичних змін будуть сформовані нові 
цивілізації, народи і напевно спільна мова як мета-
когнітивний інструмент осягнення нового сущого.

Так, звісно різні автори виділяють окремі види 
простору: земля, повітря, вода, космос, кіберпрос-
тір. Але, слід чітко встановити цінність кожного 
простору і його пріоритет.

The article pursues the author’s key idea of a clear distinction between geopolitics and geostrategy. Identification of the 
discriminatory essence of Putin’s geopolitics is one of the components of the systemic argumentation about the need to 
refuse to replicate destructive geopolitical clichés and develop their original theoretical systems for their own development. 

Key words: geostrategy, Ukrainian state, geostrategic space, territory, aggressive war of Russia, geostrategic land-
scape, Russian threat to the world, anti-Ukrainian geopolitical doctrines, geostrategy of modern Ukrainian state.
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Моя позиція полягає у тому, що пріоритет 
завжди може бути лише один.

Якщо йдеться про декілька пріоритетів, то 
йдеться про відсутність розуміння політичним 
суб’єктом головного, визначального.

Так, ось коли, наприклад, йдеться про кіберп-
ростір, то він не існує сам по собі і сам для себе. 
Він, будучи самостійним і самодостатнім, чинить 
вплив на розвиток територій. Теж стосується і кос-
мічного простору. Тобто слід усвідомити один 
факт: визначальним простором виступає земля, 
суша, те місце, де люди зможуть жити і розвива-
тись після кліматичних змін. 

Відтак не можу підтримати позицію Н. Леп-
ської, яка зауважує, що територіальний чинник 
наразі поступається своєю значущістю іншим 
чинниками (наприклад, віртуальним) і часто-густо 
відходить на задній план, через що багато експер-
тів стали взагалі скептично ставитися до геогра-
фічних детермінант світоустрою [1, с. 157].

Недарма Ілон Маск шукає постійні можливості 
для підкорення Марсу та інших планет, адже пере-
дусім йдеться про панування над сушею. Допоки 
люди не розробили автономних орбітальних ста-
ній і космічних станцій дальнього базування, кри-
терій землі і контролю над нею буде визначальним.

Геостратегія закладає фундамент для знання 
та свідомого формування відповідно до власних 
національних інтересів вектору розвитку та про-
сторового руху в історичному часі з метою досяг-
нення стратегічного балансу. Сильна держава, яка 
здійснює державну політику на засадах розвине-
ної, системної на науково обґрунтованої багато-
функціональної геостратегії, розповсюджує свою 
владу за межами власних офіційно визнаних дер-
жавних кордонів.

Війна РФ проти України чітко продемонстру-
вала, що керівництво цієї держави, зокрема путін-
ський режим, не прагнуло до: культурної, менталь-
ної, духовної, економічної, безпекової, політичної 
тощо інтеграції. Їхня мета пролягала чітким век-
тором: знищення української ідентичності, куль-
турна асиміляція, історичне поглинання та терито-
ріальна інтеграція шляхом геноциду та подальшої 
анексії територій, ведення варварської агресивної 
війни. Тим більше ці цілі відкрито і публічно були 
проголошені і навіть концептуалізовані у таких 
напрямах, як: денацифікація, демілітаризація, 
десуверенізація. Причому про постійні зміни 
цілей війни наголошують представники путін-
ського режиму. Оскільки ці теми є значущими, то 
кожному з них, їх детальному розглядові, мною 
буде приділено окрему наукову увагу.

Визначальний посил, який є ключовим у сучас-
ній геополітиці Росії: путінський режим, сповід-
уючи віковічну традицію [2,3], не визнає Укра-
їни окремим суб’єктом міжнародних відносин, 

а українців – окремим народом, що має власну 
історію, культуру, традиції, мистецтво, мову, 
а головне – майбутнє. Тобто таке ставлення до 
Української держави як до об’єкта, наявність вну-
трішніх та зовнішніх умов, рішучість російської 
влади, некомпетентність контррозвідувальних 
органів в Україні, корупція як системоутворюю-
чий чинник влади зсередини – утворили комплекс 
умов, за яких путінський режим вирішив почату 
24 лютого 2022 року варварську війну.

Підкреслю: це не було:
• ані зненацька, 
• ані в жовтні – відколи, американські розвід-

увальні структури інформували українську владу 
про реальну війну;

• ані в 2014 році.
Причини ненависті до українства в найшир-

шому розумінні сягають коріннями в глибину 
століть. І це має стати окремим предметом дослі-
джень: історичні коріння формування антиукра-
їнських доктрин на території Російської імперії.

Відтак абсолютно не важливо, хто саме на 
даний час був при владі в Кремлі, адже ті умови та 
тенденції розвитку імперського мислення і експан-
сіоністської політики, політичних інститутів сус-
пільства і взагалі політичної організації держави не 
могли мати наслідком інше, ніж варварська та агре-
сивна війна. Суто гіпотетично, не могла б природ-
ньо: добра, чиста, справедлива, багата та успішна, 
щаслива соціальна, розвинена та демократична 
система в Росії спродукувати той режим, який веде 
варварську війну, вчинює акти терору, міжнарод-
ного тероризму, геноциду, анексії, депортації та 
колонізації, торгівлі людmми тощо.

Потому маємо чітко усвідомлювати: те, що 
зараз є в Кремлі, є прямим наслідком і законо-
мірним результатом розвитку усієї, я підкреслю: 
усієї соціальної системи. Тому не потрібно 
бавити себе манівцями про те, що люди там 
«інші», «прості люди проти війни», «вони нічого 
не можуть зробити» та інші нісенітниці. Це все 
маячня і пустощі. Путінський режим є діагно-
зом деструктивізму і некрофілії усієї соціальної 
системи під назвою руська цивілізація. Війна на 
знищення України є закономірним результатом 
розвитку не лише путінського режиму а й у сієї 
соціальної системи в рамках російської держави. 
Як зазначає В. Огнєва: «Наше суспільство зага-
лом солідарне у розумінні того, що Росія кинула 
рукавичку тим, з ким неможливо домовлятися, 
і стоїть непросте завдання крокувати до кінця, 
щоби демонтувати американський русофобський 
націоналістичний проект, не допустивши війни 
на своїй території» [4, с. 57].

Зверну вагу на декілька логічних помилок 
російського доктора політичних наук, з аналізу 
положень цієї ж статті.
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По-перше, під демонтажем «американського 
русофобського націоналістичного проекту» слід 
розуміти Українську державу, яка дана дослід-
ниця зневажливо називає «американським проек-
том» [4, с. 54].

По-друге, авторкиня застосовує об’єднуючу 
словосполуку «наше суспільство загалом солі-
дарне…», таким чином демонструючи повну під-
тримку російського суспільства варварської війни, 
знищення, вбивств, тортур і актів терору, в тому 
числі на своїй території. Відтак потрібно позбу-
тися примітивних роздумів у ЗМІ України щодо 
окремих громадян Росії, які начебто, не підтри-
мують війну. Вони все підтримують, прагнуть 
цього, прямо усвідомлюють злочинні наслідки 
своїх діянь, а також прямо бажають їх настання. 
Це хвора соціальна система, не здатна жити в рам-
ках даної політичної системи і взагалі організації 
суспільства в мирі і поважати інші держави, їхню 
культуру, традиції, мову тощо. Тому не слід пле-
кати ілюзій щодо того, що зміна окремої особи 
на чолі Кремля може змінити політику і вектор 
руху політичної системи. ні, не може. Рух задає 
не людина, а інерція усієї системи, яка в обся-
гах РФ є значною як за своєї потужністю, так і за 
часом можливої реновації.

По-третє, авторкиня вказує про «недопу-
щення війни на своїй території». Тож війна на 
території «проекта» – не є війною на своїй терито-
рії. А отже В. Огнєва визнала два очевидні факти: 
1) сам факт здійснення війни РФ проти Укра-
їни; 2) факт здійснення війни на чужій території, 
тобто на території іншої держави. Тобто авторкиня 
чітко задокументувала вчинення міжнародного 
злочину у вигляді злочинної агресії, поєднаної із 
вчиненням інших загальнонебезпечних діянь від-
повідальність за які передбачена нормами міжна-
родного права.

Тож стратегічним завданням є ствердження 
в Україні власних цінностей та досягнення власної 
стратегії, а не одвічне бажання бути НЕ Росією, 
або діяти всупереч діям Росії, зберігаючи одві-
чно реактивний підхід. У цьому ракурсі згадаю, 
що саме Збройні Сили України зробили Україну 
суб’єктом геополітики. Американський історик 
Т. Снайдер стверджує, що під час весни 2022 року, 
під час запеклої відсічі агресії Росії, світ прийняв 
поза всяким сумнівом те, що Україна – суб’єкт, 
а не об’єкт історії [5].

Дуже шкода, що більшість українських дер-
жавних інститутів, наукових установ не бачили 
сутності багатьох наукових праць, в яких протягом 
30 років цілеспрямовано здійснювалися усілякі 
дослідження та робилися наукові обґрунтування 
щодо вирішення перерахованих мною стратегіч-
них завдань. Дуже мала кількість авторів прагнула 
до бачення та усвідомлення об’єктивності, лише 
обмежуючись констатацією та цитуванням росій-

ських дослідників, а також детальним викладенням:
• ролі та місця Росії у світовій безпековій кон-

фігурації;
• геополітичних сценаріїв дій Росії;
• планів щодо глобальних та імперських зазі-

хань Росії тощо. 
Тобто все було спрямовано і обмежувалося 

лише контекстом Росії.
Глибоко переконаний, що українські автори 

мають писати про:
1) місце та роль Української держави у новій 

геостратегічній конфігурації;
2) вплив на стратегію Української держави 

імперської ідеології та агресивної політики Росії;
3) безпекова політика Української держави 

у поствоєнний період в умовах неополярного (олі-
гополярного) світу тощо.

Тобто можна розглядати питання та дослі-
дження російських авторів, але крізь призму 
інтересів Української держави, а не як рекламу та 
тиражування, нехай і з певною критикою, але все 
рівно – ідей руського нацизму та шовінізму.

Не дарма зазначав свого часу М. Міхновський: 
«…Українська нація платить «данину» не тільки 
матеріальними добрами, але навіть психіку та 
інтелект її експлуатують на користь чужинців» [6].

Тож у своїй статті, я розглядатиму роботи окре-
мих російських авторів саме крізь призму розу-
міння напряму та векторів політико-безпекової 
діяльності Української держави в рамках розро-
блення сучасної її геостратегії.

Я наголошував, що ідеологічні питання сучас-
ного контексті: демілітаризація, денацифіка-
ція будуть розглянуті мною в окремих наукових 
статтях. Тож у цій статті, зосереджу увагу тих 
дослідженнях, які фактично стали теоретичною 
передумовою означеного вище, в яких в якості 
імперативного геополітичного конструкту було 
використано територіальний чинник. 

Власно територія, а у більш абстрактному 
плані – простір виступає як головний ресурс жит-
тєздатності держави, брак якого спричиняє її гео-
політичну маргіналізацію. Розвиваючи цю думку, 
Н. Лепська слушно відмічає: «У цьому сенсі екс-
пансія є фактично технологією забезпечення гео-
політичної суб’єктності держави. Тож вона має 
постійно опікуватися розширенням меж свого 
життєвого простору. І це має бути не тільки тери-
торія як така, а й якісно інші типи простору, що 
відповідає сучасному розумінню спатіальної бага-
торівневості в геополітиці» [7, с. 114].

Отже звернення до аналізу територіального 
чинника, як теоретичної підвалини обґрунту-
вання війни Росії проти України є обґрунтованим 
і доцільним, а головне своєчасним. Адже світове 
комплексне регіонознавство і політична компа-
ративістика також приділяють даним питанням 
окрему наукову увагу. 
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Однією з таких робіт в контексті мого дослі-
дження впливу територіального чинника як 
імперативного конструкту геополітики на 
сучасні міжнародні відносини, виступає праця 
С. Бабуріна щодо правових та геополітичних 
проблем території держави, яка вийшла друком 
25 років тому у далекому 1997 році [8]. Питання 
щодо інших субстанційних категорій: життєвий 
простір, великий простір, просторова концепція, 
територіальна експансія є важливими в контексті 
творення теорії геостратегії [9-13], але не входять 
до предмета дослідження в рамках даної статті.

Саме в цій праці робиться, на мій погляд, кон-
цептуальне обґрунтування і закладається сучас-
ний фундамент політичних рішень, які призвели 
до війни проти Грузії 8 серпня 2008 року, анек-
сії Криму і частин території України у 2014 році 
і нарешті широкомасштабної війни 24 лютого 
2022 року РФ проти України (яка реально поча-
лася ще у лютому 2014 року), війни, передусім, 
за територію та її зв'язок із державою та роз-
виток політичної свідомості наднаціонального 
російського суперетносу (як його називає вслід за 
Л. Гумільовим називає С. Бабурін).

Просторовий перерозподіл влади зумовив екс-
пансію володарювання керманичів РФ на суміжні 
території, адже виховані в дусі школи геополітики 
О. Вандама [14; 15], Д. Мілютіна, М. Данилев-
ського, П. Савицького, М. Трубецького та подаль-
ших неоєвразійців, концепції яких стали продо-
вженням класичних ідеологем євразійства, (лишаю 
осторонь межі впливу класичної німецької школи 
геополітики на формування ідеї щодо простору 
на теорії та вчення згаданих вище осіб) російські 
владці асоціюють велич держави не з внутрішнім 
добробутом, процвітанням та економічним рос-
том, рівнем щастя тощо, а передусім із розміром 
території, яку вони контролюють і над якою вони 
мають владу (причому ефективність даної влади 
як окрема наукове завдання навіть не ставиться 
у постановочному плані, адже основний прин-
цип: володіти, щоб не дісталося іншим, особливо 
країнам заходу). Як свого часу влучно виразив цю 
ідею В. Молотов «Черт с ним, с мясом, только 
бы империализм подох!» (мовою оригіналу) [16].

Що характерно, саме цей розмір в їхній уяві 
і визначає слабкість або могутність, вразливість 
або убезпеченість держави. Низка руських дослід-
ників відкрито відзначали, що одним із пануючих 
явищ руського життя була колонізація [17-19]. 
Диким чином хворобливо інтерпретуючи історію, 
один із руських авторів, відзначаючи на наступ-
ність сучасної Російської держави з Київською 
і Володимирською Руссю, подає свою гадку, що 
начебто «витоки російської державності лежать 
в новгород-київському періоді, при цьому про-
сторова еволюція стала важливим елементом 
розвитком давньоруської держави. Московське 

князівство стало тим ядром, біля якого почався 
поступальний рух щодо об’єднання на той час 
роздроблених земель, відкривши тим самим новий 
крупний період російської історії» [20, с. 39]. 

Окрім хворобливих інтерпретацій, також 
можна надибати і фантазії, що не має жодного сто-
сунку до дійсності. Так, однією з таких фантазій 
є думка Є. Холмогорова, який відзначає, що руська 
цивілізація на відміну від західного капіталізму, 
який будується на цілераціональній дії, заснована 
на ціннісно-раціональній дії, для якої безумов-
ною цінністю виступає заданий високий соціаль-
ний ідеал, котрий має першочергове значення над 
метою і задає раціональній структурі визначений 
смисловий, а не лише цільовий зміст [21, с. 251].

Так само, як і один із засновників концепції 
«Руського світу» С. Бабурін, стверджує, що русь-
кій імперській ідеї притаманний комплекс склад-
них релігійно-ідеологічних уявлень про есхатоло-
гічний зміст і призначення руської державності. 
Імперський підхід означає не лише сильну владу, 
а й владу справедливу, за якої кожній людині 
гарантуються усі можливості для всебічного роз-
витку і гідного життя. Не за рахунок інших людей, 
а разом із ними [22, с. 20].

І це не зважаючи на те, що якщо звернутися до 
російських джерел першої декади 21 століття, то 
там чітко відзначено, що міжнародно-політич-
ний регіон – прив’язана до територіально-еко-
номічного і національно-культурного комплексу 
(який засновується на специфічній однорідності 
географічних, природних, економічних, соціально-
історичних, політичних, національно-культурних 
умов, які слугують підставою для його виділення) 
регіональна сукупність явищ, що об’єднані спіль-
ною структурою і логікою таким чином, що ця 
логіка і історико-географічні координати її існу-
вання є взаємообумовленими [23, с. 8].

Тобто, якщо детально та тверезо проаналізу-
вати це визначення, то логіки та взаємообумов-
леності існування України в рамках російського 
культурно-історичного регіону не існує.

Отже абсолютно зрозуміло, що питання пере-
моги Української держави полягає не лише в зміні 
режиму або усуненні конкретних осіб, правлячих 
кіл від правління. Має йтися про політичну капіту-
ляцію і необхідність перезавантаження інтелекту-
альної еліти об’єктивною інформацію щодо навко-
лишнього світу, для подальшого її тиражування 
в маси. Адже вся наука, публікації, дослідження 
руських дослідників спрямовані ідеологічно, 
просякнуті докорінною українофобією, в них 
порушено майже всі суттєві наукові принципи 
і критерії, тож фактично дослідження цього часу 
увійдуть в історію як відлуння політичної думки 
керівництва держави, яке знаходило своє обґрун-
тування своїх примх, бажань, покликів минулого 
тощо в усіх можливих сферах наукової діяльності 
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і в різних галузях науки і за допомогою відповід-
ної армії науковців, експертів та аналітиків.

Підтвердженням моєї тези виступає і думка 
російського дослідника І. Тяпіна, який відзначає, 
що фундаментальним принципом російського гео-
політичного ідеалу виступає захист свого геопо-
літичного простору від тиску атлантистської 
цивілізації заради реалізації моделі справедливого 
соціального устрою, національного відродження 
і морального перетворення людства [24]. Ефек-
тивно чинити опір західній гегемонії в принципі 
може лише держава, яка є крупною за простором 
і чисельністю населення, орієнтованою на запо-
віді національно вираженої абсолютної моралі, 
яке будує на її основі політичну і правову діяль-
ність, володіє самостійною ідеологією і стра-
тегією розвитку на базі національної ідеї, чуже 
корупції і олігархізації. Відтак існування Росії 
в майбутньому можливе лише в якості держави 
з імперськими рисами [25, с. 20].

Тож, зважаючи на те, що путінський режим, 
наслідуючи традиції, розглядає Українську дер-
жаву в рамках власного геополітичного простору, 
то будь-які спроби нашої держави чи то ходи до 
ЄС, чи то в НАТО, чи то будь-які інші вектори руху 
в бік атлантизму будуть жорстко припинені будь-
якими засобами, не зважаючи на ціну, з метою 
встановлення «історичної справедливості і влас-
ної безпеки» (в інтерпретації путінського режиму).

Також доцільно процитувати О. Фурсова, 
котрий зауважує, що у руській історії простір 
відіграє особливу роль. По суті, саме він (кіль-
кість та якість, тобто як тип ландшафту) одне 
з головних, якщо не головне багатство (і зброя) 
руських. І вже точно головна руська субстан-
ція, з приводу якої складаються владні та соці-
альні відносини. З цієї точки зору захисту русь-
кого простору є автоматичним захистом власної 
та соціальної організації і навпаки [26]. Даний 
автор фактично формулює аксіому, згідно з якою, 
будь-які дії України як геополітичного простору 
Росії в напрямку атлантизму, будуть ідентифі-
ковані як порушення соціальної організації сус-
пільства, а відтак обов’язково спричинять вклю-
чення механізмів захисту цього простору. Як 
виявилося захист простору Росії полягає в лікві-
дації українства, геноциді, варварській війні тощо.

Що ж до України, то такі теоретичні посили 
були сформовані ще на першому терміні пре-
зидентства Л. Д. Кучми, але не набули широкої 
рефлексії серед українських науковців, які на той 
час не без допомоги чисельних агентів впливу 
РФ вважали її стратегічним партнером, а будь-які 
спроби незалежного наукового аудиту існуючих 
ортодоксальних безпекових парадигм піддавалися 
остракізму. Час минув, більшість із цих осіб пере-
вертнів опинилися хто за гратами, хот в іншому 
світі, а хто в Росії. Інші лишилися і вже пишуть 

опуси про перемогу над путінським режимом 
і т.д. Хтось, хто захистив докторську дисертацію 
в 1997 році про українську національну ідею, 
українську мрію та національну мету виявився 
найбільшим зрадником України. Але в сучасному 
світі не можна стерти те, що було написано і було 
сказано, а головне – що було зроблено. У тому, 
напевно і полягає чудо чинення української крові 
або духового призначення до українського роду.

Визначальним є те, що територія не ототож-
нюється із сушею. 

Державний кордон не визначає і не лімітує 
геостратегічний простір як сукупність просто-
рів стратегічного значення. Це принциповий 
момент. 

Так, С. Бабурін чітко відзначав на універсаль-
ність поняття території, яка уявляється не лише 
у вигляді просторових меж функціонування сус-
пільства, певної основи існування соціального 
організму, а свого роду політичний, економічний 
і культурний простір, межі здійснення влади зсе-
редини країни і межі, за якими держава виступає 
як іноземна, зовнішня сила [8].

Фактично йдеться вже не стільки про простір, 
скільки про ландшафт. Саме цим питанням я 
приділяв багато уваги у своїй монографії «Стра-
тегія державної інфраструктурної політики Укра-
їни» [27], розглядаючи антропогенний, сакраль-
ний інфраструктурний ландшафти, а також окремо 
гуманітарну ауру нації.

РФ не вважала і не ідентифікувала Українську 
державу (якщо бути відвертими, то жодну державу 
колишнього СРСР) в якості окремого та самостій-
ного суб’єкта зовнішньої політики (в практичній 
геостратегії узвичаєно вживають термін «гра-
вець»), саме тому вона і зараз продовжує діяти 
в рамках наперед визначеної концепції: намага-
ється визначити нам шлях розвитку, вирішувати 
питання щодо членства в НАТО, ЄС, нашого пра-
вового статусу і взагалі міжнародної геостратегіч-
ної суб’єктності і т.д.

Тобто розумово і ментально, для путінського 
режиму, їхня влада безумовно і в повному обсязі 
розповсюджується на територію України, еконо-
мічний та інфраструктурний потенціал також вва-
жається таким, що належить їм, тому вони абсо-
лютно спокійно його знищують. Адже Українська 
держава для Росії не виступає окремим рівноправ-
ним суб’єктом міжнародних відносин, іноземною 
державою, а завжди розглядалася як васальна під-
російська зрабована територія, якою вони керують 
через агентів впливу, лобістів, політичну корупцію 
тощо. Щойно постало питання зниження керова-
ності, виходу з-під впливу і протекторату Росії, 
одразу ж були застосовані дикі і нелюдські силові 
заходи, які є наслідком агресивної політики цієї 
держави, є війною на знищення за для реалізації 
проекту «Російська імперія – версія 3.0.»
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Тому вислів Клаузевция, що війна є проводжен-
ням політики іншими засобами як не найкраще 
відлунює загарбницьку та експансіоністську полі-
тику Росії¸ її спрямованість на реалізацію хворих 
і нікчемних теоретичних геополітичних концепцій 
про апріорне та перманенте розширення території, 
не зважаючи ні на які ресурси (людські, економічні 
та репутаційні втрати через війну та подальші 
численні судові позови про відшкодування завда-
ної шкоди, які розтягнуться на декілька майбутніх 
поколінь росіян тощо).

Ф. Рузвельт свого часу відзначав, що напад 
на США може практично розпочатися із вста-
новлення контролю над будь-якою з баз, від яких 
залежить безпека США, неважливо чи то на півдні 
чи на півночі [28, с. 153]. 

Тож, перефразуючи та інтерпретуючи цю фразу 
у власний для себе спосіб, керівництво Росії роз-
тлумачило цю тезу на свій лад: оскільки НАТО 
не дало гарантій щодо нерозширення на схід, то 
можливе входження України до НАТО означатиме 
напад на геополітичний простір Росії, тому слід 
нанести упереджуючий удар з метою унеможлив-
лення реалізації загроз будь-якої інтенсивності 
з боку України, тим самим зберігаючи контроль над 
власним геополітичний простором (куди за уяв-
ленням керівництва Росії входить Україна). Ці тези 
пішли в ужиток як для внутрішнього споживача, 
так і активно тиражуються в тих державах, які під-
тримують війну проти України: Іран, КНДР, Сирія.

На думку професора Єльського університету 
Т. Снайдера контроль над українськими землями 
був метою Гітлера у Другій світовій війні, при-
наймні на території Європи; тому територія Укра-
їни була найбільш смертоносним місцем на Землі 
з початку 1930-х років, до середини 1940-х [29]. Так 
само російська дослідниця В. Огнєва відмічає, що 
Україна могла стати спусковим гачком колектив-
ного Заходу через: 1) прозахідну орієнтацію еліти; 
2) конкурентний геоекономічний імідж власного 
простору. Адже Україна виступає транскордон-
ною державою, яке межує з десятьма країнами: 
Росією, Білорусією, Польщею, Словаччиною, 
Угорщиною, Румунією, Молдавією – (їх сім) по 
сухопутній кордону, і з трьома – Грузією, Туреччи-
ною, Болгарією – морською. Таким чином, Україна 
є транскомунікаційною системою, яка поєднує 
східне та західне, північне та південне євразій-
ське простір. За даними англійського інституту 
«Ренділ», за коефіцієнтом транзитності Україна 
посідає перше місце у Європі. Саме тому для ЄС 
було важливо побудувати єдину систему кому-
нікацій за участю української сторони [4, с. 55].

Ось за що Росія так палко змагається: не 
за людей, не за ідеологію, і звичайно не через 
«утиски російської мови або російськомовних». 
Росія веде криваву боротьбу за українську 
землю! Саме тому, розроблення теорії геострате-

гії має нагальну значущість і від її найскорішого 
втілення в життя залежить не лише стан на полі 
битви, а й горизонти розвитку державної україн-
ської нації в рамках Української соборної неза-
лежної держави в межах території, що їй належать 
за природним правом.

Значення території для ефективного розвитку 
та взагалі функціонування людства зберігається 
і досі, саме через це Росія прагне не стільки вста-
новити контроль над інфраструктурним потен-
ціалом, як на це дуже часто відмічають окремі 
недосвідчені автори (лідери громадської думки, 
експерти, усілякого штибу радники тощо), скільки 
захопити саме землі. Байдуже: із людьми або без, 
з інфраструктурою або без. Люди як біоістоти 
є вторинним («бабы нарожают!»), ось чому бом-
бардування пологових будинків, шкіл, дитячих 
садочків, лікарень є звичайною практикою експан-
сії в російському виконанні і чим далі затягувати-
меться війна, тим більше об’єктів цивільної стра-
тегічної інфраструктури і цивільних людей, в тому 
числі і дітей буде знищувати путінський режим.

Для більш глибокого розуміння сутності сучас-
ної російської зовнішньої політики, слід аналізу-
вати теоретичні праці, які фактично і виступають 
коріннями формування тих чи інших концепцій 
і доктрин, які реалізуються на практиці. Саме 
через їх докладний аналіз можливо зрозуміти 
супротивника, а також розробити власні страте-
гії, враховуючи розуміння моделей розвитку подій 
у війні Росії проти України.

Так, С. Бабурін [8, с. 177] у підрозділі 13.3. 
«Війна як політика територіальної перебудови» 
активно цитує:

• В. Леніна, який трактував сутність війни 
як класову природу політики, продовженням якої 
виступає війна;

• І. Сталіна, який відзначав, що держави 
виступають в якості живих організмів, які борються 
за колонії, ринки збуту, джерела сировини;

• С. Котляревського, який зауважував, що 
війна як природна форма діяльності держави 
у зовнішньому світі, насильницька боротьба, 
воєнна функція виступають головним чинником 
зміни території за примусом;

• К. Неволіна, котрий наголошував на тому, 
що при безуспішності мирних зносин лишається 
єдиний засіб вирішення спорів – війна.

Таким чином С. Бабурін, свідомо порушуючи 
норми наукової етики, навмисно добирає однобіч-
них доказів власної позиції щодо законності і спра-
ведливості війни за територію, неважливо якими 
методами, якою ціною і які вона матиме наслідки 
для стратегічного потенціалу країни агресора. 

Більше того, саме С. Бабурін вважається одним 
із ключових фундаторів та апологетів концеп-
ції «Руського миру», який він розуміє як куль-
турно-історичну спільність, що виходить за межі  
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національних держав і політичних систем, засно-
вану на відмінній від інших системі цінностей та 
інтересів. Із цих позицій простір Руського миру 
визначається усією територією колишнього СРСР 
(в багатьох дослідженнях також фігурує термін 
«пострадянський простір»), а також Сербією та 
Чорногорією. Політичним ядром Руського миру 
має стати союзна держава Росії та Білорусі, велика 
держава, заснована на руській культурі та руській 
мові, здатна відбити експансію Заходу та Сходу, яка 
відкидає будь-яку глобалістичну уніфікацію [30]. 

Ця думка тиражується у переважній біль-
шості політологічних досліджень руських авторів. 
Зокрема, В. Огнєва відзначає, що з позиції Росії її 
географічний простір самозбереження – це Мала 
Євразія – пострадянський простір, який умовно 
співпадає з територією колишнього Радянського 
Союзу. Однак із виникненням американського 
проекта «Україна» цей простір перетворився на 
загрозу для існування Росії [4, с. 54].

Водночас С. Бабурін не аналізує геополітичну 
доктрину панславізму, розроблену М. Данилев-
ським, в рамках якої останній чітко відзначав, що 
об’єднання має звершитися таким чином, щоб усі 
слов’янські течії не зливались у руському морі, 
тобто усі слов'яни мають зберегти власну націо-
нальну самобутність, політичну і культурну неза-
лежність [31, с. 254].

Так само і К. Леонтьєв, вказуючи на необхідність 
створення східно-православного союзу, прямо 
відзначав на існування двох Росій: Росія – імпе-
рія з новою адміністративною столицею в Києві 
і Росія – голова Великого Східного Союзу з новою 
культурною столицею на Босфорі [32, с. 210].

Причому в більшості цих концепцій, не 
робиться навіть допускання того факту, що дер-
жава агресор може зазнати стратегічної поразки 
і не тільки не отримати бажану територію, а й ще 
втрати власну чи взагалі втратити легітимність 
і державність, бути дезорганізованою і дефраг-
ментованою. Наслідком стратегічної поразки Росії 
може стати її розгерметизація.

Ось на цей момент теж доцільно звертати увагу 
саме в концепціях геостратегії, бо геополітичні 
концепції здебільшого проголошують і деклару-
ють бажані цілі, водночас в них недостатньо різних 
сценаріїв розвитку подій особливо в епоху неліній-
ності та нестаціонарності: все відбувається в рам-
ках сталих бінарних антагоністичних парадигм. 

Головне: усі ці стратегії написані не україн-
цями і не для України, тож природньо в них місця 
Українській державі як самостійній та вільній, 
незалежній та соборній країні, рівноправному 
партнеру міжнародних відносин просто не існує.

Саме це і порушує питання щодо необхідності 
розроблення власної теорії геостратегії, зокрема 
засади якої я формую у власних політологічних 
публікаціях.

Важливим для будови власної геостратегії 
вже не як теорії, а як політико-безпекової практики 
нашої держави виступає і цитована С. Бабуріним 
теза засновника комуністичної партії Італії Анто-
нії Ґрамші про те, що війна, як правило, заверша-
лася миром, або коли опинялася розбитою армія 
супротивника і була окупована його територія, 
або ж коли стратегічна мета війни була досягнута 
потенційно, тобто було створено положення, яке 
не залишало сумнівів у тому, що зокрема, армія 
«в стані» окупувати ворожу територію [33]. Саме 
таке завдання: запровадити постійну присутність 
російських військ в Україні для ведення військо-
вого терору у західній Україні я надибав, опрацьо-
вуючи сучасні чисельні джерела з демілітаризації.

Ця теза є вельми важливою, коли настане час 
підписувати будь-яку мирну угоду з Росією.

В рамках української геостратегії мирна 
угода може бути підписана лише тоді, коли будуть 
створені умови для реалізації української стра-
тегічної мети: вільна, самостійна, незалежна 
і соборна держава, в тому числі через унемож-
ливлення захоплення інших територій України, 
а також утримування захоплених територій поза 
державних кордонів України. Питання про розши-
рення влади на український геостратегічний про-
стір також постане, але з часом.

Продовженням міркувань даного автора висту-
пають виділені ним форми територіального 
набуття:

• анексія території;
• окупація : 1) фіктивна; 2) ефективна;
• розширення НАТО на Схід [8, с. 180-181].
У цитованій роботі замало уваги приділено 

рівню управління наявними територіями, кри-
теріям їхнього розвитку, індикаторам та індек-
сам економічного зростання, рівня щастя, підви-
щення добробуту населення тощо. Тобто головний 
акцент у доволі значній за обсягом праці приді-
лено фактичному обґрунтуванні війни як закон-
ного засобу набуття територій, тобто С. Бабурін, 
нічого нового не винайшов як просто розвивати 
ідеї класичної німецької школи геополітики, 
пристосовуючи ідеї експансії до концепції русь-
кого світу. Більше того, в цитованій роботі зна-
ходить свій розвиток думки щодо необхідності 
порізнення інтересів і недопущення інтеграції та 
об’єднання Англії, Німеччини, Франції та Австрії, 
об’єднання яких на думку ідеологів росій-
ської геополітики завжди несе загрозу для Росії.

Окремий пласт руських наукових досліджень 
складають праці, в яких автори описують детальні 
концепції війни проти Заходу та атлантистського 
світу, який, на їхню думку, щодня тільки і мріє 
лише про те, як знищити Росію та опанувати ї при-
родні ресурси. 

Натомість порівняння стратегічних розві-
док західних науковців із руськими аналогами 
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не дає можливості дійти висновку про синхронне 
бачення власного стійкого розвитку через зни-
щення когось. 

В західних дослідженнях переважає підхід, за 
якого супротивник (до речі Росія до війни з Укра-
їною – до 24 лютого 2022 року –була і визнача-
лась лише в якості стратегічного партнера, а не 
ворога) був визначений перспективно в обличчі 
Китаю і відповідно формувалися напрями його 
стримування через взаємодію у різних сферах 
життєдіяльності.

У цьому контексті підкреслю, що я не знайшов 
багато праць західних дослідників, присвячених 
питанням, наприклад:

• активного насадження сепаратизму в КНР;
• відсторонення від влади законно обраних 

легітимних лідерів;
• розподілу Китаю за певними етнічними, 

територіальним або іншими ознаками. 
Напрями стратегічних досліджень були спря-

мовані на унеможливлення формування умов 
для стратегічного лідерства КНР – не більше! 
Навіть Г. Кісінджер, який у червні 2022 року 
запропонував Україні піти на територіальні 
поступки Росії, робив такі припущення, вихо-
дячи з необхідності залишити, існуючий на його 
суб’єктивну думку, баланс між Росією та Китаєм, 
яка може його стримувати.

Прагнучи бути рівновеликою Заходу Росія не 
прагне мати той рівень демократії, реформ, сво-
боди слова, захисту прав і свобод людини і грома-
дянина тощо. Констатується лише одне прагнення: 

• бути рівними геополітичними силами, не 
будучи такими по суті, не пропонуючи навіть 
еталонних параметрів, індексів та індикаторів, за 
якими можна було б стверджувати про справед-
ливу рівність;

• мати рівні права, однак мати різний обсяг 
обов’язків і відповідальності.

В рамках путінського режиму будь-які пропо-
новані реформи сприймаються як нав’язування 
утопічних кліше, які можуть перетворити на 
думку апологетів руському миру, Росію на провін-
цію англосаксонського миру. Водночас розвиток 
сусідніх держав сприймається неодмінно як екс-
пансія заходу і відповідно загроза руському миру. 
Тобто будь-який розвиток будь-якої держави, 
що межує з кордонами РФ визнається загрозою. 
Інакше є божевіллям і скаженістю назвати і витлу-
мачити це неможливо. Відтак за змістом геопо-
літичні концепції руських дослідників завчасно 
спрямовуються у русло протистояння і протибор-
ства, чим наперед зміщують акцент колоборації 
лише в площину суперництва, а не активної та 
конструктивної взаємодії.

Натомість в руських джерелах відкрито обгово-
рюються питання:

• дестабілізації ЄС;

• приєднання окремих країн до власної імпе-
рії в рамках реалізації власної концепції «експан-
сії російської цивілізації»;

• ліквідації європейської єдності; 
• проведення усіляких інформаційних та 

інших компаній, в тому числі і через соціальні 
мережі, мережу лобістів і розвідку; 

• обговорюються механізми вжиття активних 
заходів щодо приведення до влади не лише про-
російських керівників, а й передусім антизахідних 
урядовців. 

Так само можна багато знайти досліджень, 
в яких формуються різноманітні алгоритми зни-
щення єдності західного світу, його цінностей 
і взагалі його самого тощо. Тобто спрямованість 
наукових досліджень в Росії є чіткою: обслугову-
вання геополітичного месіанського вектора щодо 
реінкарнації Російської імперії через формування 
руської цивілізації і просування та експансію 
руського світу будь-якими засобами. Також дуже 
прикро, що саме в наукових дослідженнях відбу-
вається констатація того факту, що розвиток Росії 
вбачається через знищення інших: тих, хто мис-
лить інакше, живе інакше і має інший світогляд, 
інші цінності та ідеали, говорить іншою мовою 
і живе краще і щасливіше, заможніше і багатше.

Росія сама для себе на всіх етапах свого функ-
ціонування формує стіни і заборони, замість мос-
тів і дозволів, замість інтеграції – дезінтеграція, 
замість взаємодії – санкції. Замість культурної екс-
пансії відбувається знищення національних куль-
тур інших держав і насадження усього чужого для 
цих держав під назвою руська культура. Замість 
руського світу відбувається насадження руського 
зла і темряви, лиха і негоди, ненависті, горя та 
скорботи. Гучні заяви про те, що Росія є володарем 
найбільш духовно возвеличеної, благородної і ціло-
мудреної культурної традиції [25, с. 20], претензією 
на «Третій Рим» [34] не мають нічого спільного зі 
звірствами, насильством, агресією та звірячими 
нелюдськими злочинами, варварською війною, що 
вчинює путінський режим під час війни в Україні.

У справжній концепції рашизму, яку неві-
рно називають «руський мир», всі, хто не руські 
не мають права на існування. Навіть твердження 
у 2013 році колишнього міністра культури Росії 
Мединського про те, що у руського народу є одна 
зайва хромосома [35], свідчать про нову фашист-
ську ідеологію, яка реалізується в сучасному світі 
і не отримала досі кваліфікованої відповіді у тому 
числі і у системному силовому форматі. Тим 
більше, що у 2018 році вже Путін відверто зая-
вив, що в руських закладено певний «національ-
ний код», який робить їх особливими. Цей код, 
на його думку, складається із покоління в поко-
ління. І кожне покоління додає до нього маленьку-
маленьку частиночку, яка робить його ще більш 
могутнішим, ще змістовнішим і життєздатним [36].
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Від себе відзначу, що присутність однієї зайвої 
хромосоми в медицині має чітку назву: трисомія. 
Узвичаєно зайва хромосома може бути при [37]:

• синдромі Дауна (трисомія 21 хромосоми) – 
генетична хромосомна аномалія, яку спричинює 
присутність додаткової хромосоми у 21 парі. 
Даун – це не діагноз і не вирок, а лише одна зайва 
хромосома [38];

• синдромі Патау (трисомія 13 хромосоми) – 
наявність додаткової хромосоми 13, яка виявля-
ється аномальним розвитком переднього мозку, 
середньої зони обличчя і очей, тяжкою розумовою 
відсталістю, пороками серця і невеликим розмі-
рами при народженні; 

• синдромі Єдвардса (трисомія 18 хромосоми) – 
до зовнішніх ознак належать: зміна форми черепу, 
відсутність вушних мочок, деформація вушних рако-
вин, маленькі очі, короткий великий палець, розще-
плення піднебіння. Страждають на слабоумство. 

Отже, що саме насправді мали на увазі глаша-
таї путінського режиму, стверджуючи про зайву 
хромосому у руського народу, доводиться лише 
здогадуватися або ж дочекатися чергових «науко-
вих досліджень» від руських авторів, які пояснять 
богообраність руського народу.

У даному ракурсі слід визнати, що захід дуже 
тривалий час помилково вважав, що надання 
Росії рівних прав в економічній сфері та префе-
ренцій, доступі до інвестицій високих технологій, 
перетворить Росію на повноправного партнера, 
інтегрує Росію до системи загальнолюдських 
цінностей, зменшить напруження і сприятиме 
формування безконфліктного середовища, засно-
ваного на балансі інтересів, партнерських від-
носинах тощо. Тобто захід об’єктивно прагнув 
до формування системи стратегічного балансу, це 
власно і є мета геостратегії.

Однак, ці концепції, вочевидь, виявилися 
помилковими. Причина на мій погляд: викорис-
тання застарілих геополітичних концепцій, які 
є не придатними для сучасного геостратегіч-
ного дискурсу [39].

На жаль науковці Росії та її політичне керів-
ництво фактично діють в унісон. Адже навіть на 
науковому рівні можна спостерігати відчутний та 
значний вплив ідеологій «рашизму», «руського 
миру», «побєдобєсія» [40] на думки та напрями 
досліджень руських авторів, що наперед уводить 
їх від об’єктивного наукового аналізу, а їхні дослі-
дження перетворюють на служницю політичних 
ідеологій, якими послуговується керівництво дер-
жави і обґрунтовує свою політику.

Геополітика Росії не піднялась на рівень гео-
стратегії, через що домінантний дискурс щодо 
або: 1) протилежності Руської цивілізації захід-
ному світу у різноманітних інтерпретаціях або 
2) геополітичного балансу між Європою та Азією 
складає імперативний зміст як наукових дослі-

джень, так і теоретичних геополітичних концеп-
цій, які лягають в основу зовнішньополітичного 
курсу держави. Це, зокрема підтверджує інформа-
ція відносно посла Росії в США А. Антонова, який 
влітку 2022 року у бесіді із з колишнім послом 
США в Афганістані Замаєм Халізадом висловив 
бажання, щоб США «поважали Росію» [41; 42].

Висновки щодо кореня російської геополі-
тики. Свого часу М. Міхновський у своїй глибо-
кій роботі «Наступ мікробів», вдумливо накрес-
лив: «Призначення мікробів – руйнувати органіку 
життя. І смішно дискутувати з мікробом або сідати 
з ним за «круглий стіл» (як радять наївні земляки). 
Мікроб, наприклад, очевидно за «великопрос-
тірні» держави (навіть не імперії), за універсальну 
«єдинонеподільність» (труп, наприклад, є – по 
певнім часі – цілковито єдино-неподільний, що 
і є ціллю мікробів)» [43].

За таких умов непорушності геополітичних 
установок минулого століття на сьогодні навряд 
чи із цим поколінням управлінців в Росії дове-
деться розбудовувати мирний європейський та 
євразійський процвітаючий геостратегічний про-
стір. Неподільність безпеки, мережева дипломатія, 
багатостороннє співробітництво на які постійно 
наголошує Росія і Китай, є також є лише лозунгами 
і демагогією, оскільки тривіальність даного посилу 
має чіткі відповіді у практиці міжнародних відно-
син: замість коеволюції, відбувається мілітариза-
ція міжнародних відносин, а мілітарний дискурс 
взагалі стає дедалі більш популярним та ефектив-
ним, а головне домінантним засобом комунікації.

За даного формату Українській державі за 
такого розкладу в рамках ортодоксальних кліше, 
що активно упроваджувалися роками в російській 
науковій та правничій елітах, приписується неми-
нуче зникнення з історичного та політичного дис-
курсу. Але це – план не наш.

У нас інші – свої плани стійкого та ефектив-
ного розвитку Української держави.

Тому наші плани мають бути інтегровані до 
власної геостратегії розвитку сучасної Україн-
ської держави, котра має спиратися на духовій 
природі народу та скарбі історичної традиції, при-
несеному з глибини віків.

Саме тому застосування методів когнітивного 
моделювання для розбудови геостратегічного 
простору є корисним лише частково. Адже воно 
дозволяє зрозуміти хід мислення не лише керів-
ництва РФ, а й взагалі мотивацію тотальної під-
тримки війни пересічними громадянами, навіть 
батьками та матерями тих військових, які свідомо 
йдуть воювати і гинуть в Україні. Це є наслідком 
структурованого уявлення про навколишній світ, 
де всі «проти Росії», в тому числі й НАТО, США 
та західні країни, тому всі, хто підтримує «воро-
гів», фактично виступають проти Росії. А відтак, 
загрозу треба знищити.
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Звичайно ж, навіть побіжний аналіз текстів 
і постулатів очільників різноманітних геопо-
літичних шкіл в Росії [44-59], розмаїті спроби 
історіософського та теологічного обґрунту-
вання різного штибу месіанської ідеї та окре-
мішності руської цивілізації тощо, не мають 
майже нічого спільного із тими практичними 
діями Realpolitik, які вчинює путінський режим, 
насправді знищуючи власний народ, генофонд, 
армію, інфраструктуру, економіку, репута-
цію, завдаючи непоправної стратегічної шкоди 
передусім своєму етносу і його пасіонарності 
в умовах експансії регіональних етносів. Адже 
ця політика – політика знищення передусім Росії.

Не кажучи вже державні виступи представни-
ків путінського режиму, доводиться констатувати, 
про проникнення ракової пухлини українофобії 
і в чисельні руські наукові дослідження із полі-
тології, що наперед унеможливлює говорити про 
навіть імовірний інтелектуальний потенціал від-
родження Росії на гуманістичних засадах коево-
люції і прагнення до стратегічного балансу нево-
єнними засобами.

Також не враховується тенденція щодо запиту 
на регіональне лідерство з боку таких лідерів, 

зокрема Туреччини та Індії, Ірану, посилення 
дезінтеграційних явищ в ЄС, а також зростанню 
впливу Китаю.

Виявлена гомогенна спрямованість наукових 
досліджень в Росії: 1) вони виступають служ-
ницею путінського режиму щодо обґрунтування 
геополітичного месіанського вектора відносно 
реінкарнації Російської імперії через формування 
руської цивілізації і просування та експансію 
руського світу; 2) . в них констатовано, що розви-
ток Росії передбачає знищення всіх інакших: 
тих, хто мислить інакше, живе інакше і має інший 
світогляд, інші цінності та ідеали, говорить іншою 
мовою і живе краще і щасливіше, заможніше 
і багатше.

Саме тому розгляд теоретичних концепцій має 
бути корелятивно узгоджений із тими практич-
ними діями, які вчинює російська влада на тому 
чи іншому етапі історичного розвитку. Лише так 
можна дійти до реального рівня реалізації гео-
стратегії, а не перебувати в солодких оманах різ-
нокольорових обріїв месіанства, що знаходять 
свій вираз і строкатих геополітичних концепціях 
і доктринах, активно впроваджуваних в життя як 
зсередини Росії, так і у зовнішній політиці.
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TO THE QUESTION OF COLLECTIVE RESPONSIBILITY IN POLITICS

Половко О.О.,
кандидат політичних наук,

доцент кафедри політології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто політичну культуру як один із факторів агресії Російської Федерації проти України. Тезово 
окреслено деякі технології та ідеї, що сформували сучасну політичну культуру росіян. Компоненти політичноі куль-
тури характеризуються: політична свідомість як аполітична та некритична, а політична поведінка – як конформна  
та  пасивна. Йдеться про традиційно-підданський тип політичної культури, фактичну відсутність громадянського 
суспільства та наявність авторитарного політичного лідерства. З’ясування особливостей сучасного стану політич-
ноі культури дозволило артикулювати  проблему колективної відповідальності. Досліджено морально-політичний 
аспект колективної відповідальності. Описано історичну ґенезу концепції відповідальності (К. Ясперс, Г. Арендт), 
зафіксовано відмінність між поняттями провини та відповідальності. Розглянуто відмінність між індивідуальною та 
колективною відповідальністю у політиці, правовий та моральний іі  аспекти. Зосереджена увага на дискусійному 
співвідношенні свободи та відповідальності за недемократичного  політичного режиму, оскільки категорія відпові-
дальності пов’язується з активіською політичною культурою, з відповідно високим рівнем політичної свідомості та 
поведінки. Також згадано тезу (А.М. Янг) про те, що для колективної  відповідальність однієї лише приналежності до 
політичної  спільноти недостатньо, оскільки є важливим, якою саме поведінка особи як члена цієї спільноти. Однак 
позиція «ми поза політикою» не є підставою для уникнення колективної відповідальності.

Стверджується, що за таких обставин, моральна провина та політико-правова відповідальність лежать на полі-
тичному лідері і так званій правлячій еліті Російської Федерації. А оскільки більшість громадян держави залучені 
у процес легітимації даного режиму, можливо  говорити і про колективну відповідальність.

Ключові слова: політична культура, політична свідомість, політична поведінка, політичне лідерство,  колек-
тивна відповідальність

The article examines political culture as one of the factors of aggression of the Russian Federation against Ukraine. 
Some technologies and ideas that have shaped the modern political culture of Russians are outlined in thesis. The com-
ponents of political culture are characterized as: political consciousness as apolitical and uncritical, and political behavior 
as conforming and passive. It is about the traditional-citizen type of political culture, the actual absence of civil society and 
the presence of authoritarian political leadership. 

Clarifying the peculiarities of the current state of political culture made it possible to articulate the problem of col-
lective responsibility. The moral and political aspect of collective responsibility is studied. The historical genesis of the 
concept of responsibility is described (K. Jaspers, H. Arendt), the difference between the concepts of guilt and responsi-
bility is recorded. The difference between individual and collective responsibility in politics, in legal and moral aspects is 
considered. 

Attention is focused on the debatable ratio of freedom and responsibility for a non-democratic political regime, since 
the category of responsibility is associated with an activist political culture, with a correspondingly high level of political 
consciousness and behavior. Also mentioned is the thesis that for collective responsibility, belonging to a political com-
munity alone is not enough, as it is important what a person did or did not do as a member of the community. However, 
the  position "we are out of politics" is not a reason to avoid collective responsibility.

It is argued that under such circumstances, the moral guilt and political and legal responsibility lies with the political 
leader and the so-called ruling elite of the Russian Federation. And since the majority of citizens of the state are involved 
in the process of legitimizing this regime, it is possible to talk about collective responsibility.

Key words: political culture, political consciousness, political behavior, political leadership, collective responsibility. 

Постановка проблеми. Події, пов’язані 
з російським вторгнення в Україну 2022 року 
гостро поставили питання про відповідальність 
громадян за злочини, які від їхнього імені чинить 
Російська Федерація. Необхідне чітке розуміння 
факторів, що призвели до появи такого типу полі-
тичної культури загалом і постаті політичного 
лідера зокрема. Адже політична культура впливає 
на функціональну підсистеми політичної системи, 
на такі іі складові як політичний режим та полі-
тичний процес. 

Без з’ясування особливостей сучасного стану 
політичної культури, дослідження іі як фактору, 
що сприяв військовій агресії, не артикулюється 
і проблема колективної відповідальності.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми. Досвід 
колективної відповідальності громадян держави 
(зокрема німців після Другої світової війни) 
досліджувався у фундаментальних роботах Карла 
Ясперса («Питання про провину»), Ганни Арендт 
(«Розповідь про банальність  зла»), Макса Пікара 
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(«Гітлер у нас самих»), тощо. Базовим для цієї 
статті є поняття колективної відповідальності 
запропоноване у «Стенфордський філософській 
енциклопедії» [18].

Джерельну базу статті складає сучасна диску-
сія про політичну культуру та морально-політич-
ний аспект колективної відповідальності, матеріа-
лами якої ми і послуговувалися. Особливо цікавим 
у цьому контексті видається дослідження  «Відпо-
відальність і справедливість»  українського філо-
софа Деніса Кірюхіна [5]. 

Формулювання цілей статті: З’ясувати як 
політична культура населення стала одним із фак-
торів агресії Російської Федерації проти України 
та дослідити питання колективної відповідаль-
ності за неї. Основний акцент зосереджено на 
колективній морально-політичній відповідаль-
ності суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. У своій статті для “The New York Times”, 
американський журналіст, тричі лауреат Пулітце-
рівської премії Томас Фрідман зауважив: «Лише 
спостереження: ця війна завжди була путінською. 
Він особисто вигадав, спланував, виправдав її та 
почав» [7]. Одним із провідних журналістів озву-
чена теза: це війна політичного лідера держави, а не 
іі громадян. Спробуємо спростувати дану позицію, 
з’ясувавши механізми через які 145.000.000 росіян 
могли стати так званими «заручниками ситуації» 
в цілому і одного політичного лідера зокрема. 
Першопочатково виникає ціла низка проблемних 
питань: це відповідальність лідера та політичної 
еліти, що цілеспрямовано формували відповідну 
політичну культуру населення?  

Чи це проблема традиції політичної культури, 
що сформувала запит саме на такий авторитарний 
тип політичного лідерства?  Адже відомо: полі-
тична система визначає політичну поведінку та 
свідомість та, водночас, зазнає зворотного впливу. 

Які механізми та ідеї сформували сучасну полі-
тичну культуру росіян?

І врешті: чи може окремий громадянин нести 
відповідальність за діяльність своєї держави? 

 Політолог, дослідник цивільно-військових 
відносин Кирило Шамієв описує стан сучасної 
політичноі культури як «інтелектуальну кому 
російської  нації». Це є результатом історичного 
процесу формування лояльного суспільства, про-
тестний потенціал якого фактично нівельовано до 
мінімального рівня. Процес відбувався у рамках 
«великої стратегії» (grand strategy) протистояння 
геополітиці євроатлантичного блоку з метою від-
новлення так званої «історичної справедливості». 
Ця стратегія включала як «широкий гібридний 
вплив на суперників (інформаційні операції, енер-
гетичний шантаж, експорт корупції, вибірковий 
підхід до міжнародного права, саботаж та форму-

вання блоку лоялістів всередині цих країн), так 
і внутрішньополітичну мобілізацію». Як наго-
лошує автор, при цьому формував цю стратегію 
політичний лідер не самостійно. Відповідаль-
ність несуть усі учасники політичного процесу та 
всі лояльні до влади російські експерти. Врешті, 
«путін вів Росію до катастрофи не самотужки» [12]. 

Які технології та ідеї сформували сучасну 
політичну культуру росіян? Політолог, професор 
Королівського коледжу в Лондоні Гульназ Шара-
футдінова у своїй праці «Червоне дзеркало: путін-
ське лідерство і тендітна ідентичність Росії» (The 
Red Mirror Putin's Leadership and Russia's Insecure 
Identity) зауважує, що головна відповідальність 
за сучасний стан лежить на політичній еліті та 
лідері. Авторка досліджує політику колективної 
ідентичності, що після 2014 року призвела до 
зростання популярності російського президента 
серед населення РФ. Двома базовими ідеями цієї 
політики були: почуття колективної винятковості 
та відчуття зовнішнього ворога. Те, що існувало 
ще за радянських часів, активно використову-
ються підконтрольними державі засобами масової 
інформації. Спираючись теорію соціальної іден-
тичності фахівчиня розглядає лідерство як процес 
в результаті якого, послідовники вбачають у лідері 
того, хто просуває інтереси групи та робить її 
більш значущою в очах інших й самої себе. Тому 
особливий наголос робиться на питанні політич-
ного лідерства:  «когнітивні структури, успад-
ковані з радянських часів, існують у сплячому 
вигляді поряд з іншими ідеями та рамками, які 
дають можливість вибору іншого шляху розви-
тку. ... І це не спроба повернутись до минулого, це 
спроба закріпити владу сьогодні, використовуючи 
психологічні прийоми маніпулювання минулим». 
У підсумку зауважується, що аргумент полягає 
в тому, що еліти та політичні лідери відповіда-
ють за маніпулювання історією, а також за прове-
дення політики колективної ідентичності … «тієї 
політики, яка сьогодні привела суспільство у стан 
агресивної антизахідної консолідації» [13]. 

Використовуючи описані вище механізми полі-
тичні еліти підготували підґрунтя для наступ-
ного: «З одного боку, швидко з'ясувалося, що 
неможливість самореалізації у політиці та засиллі 
бюрократії бентежать досить незначну частину 
суспільства. Відчуваючи опір з боку влади, біль-
шість людей досить легко «інтерналізують» свої 
протестні потреби у спілкування (зокрема й вірту-
альне), підвищення особистого життєвого рівня, 
самореалізацію в бізнесі, неполітизованих громад-
ських організаціях чи групах за інтересами, більш 
різноманітне проведення дозвілля. … Потреби 
у громадській діяльності, що настільки природно 
входять до списку базових пріоритетів громадян 
основних розвинених країн, далеко не доміну-
ють у системі людських цінностей росіян, яких 
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достатньо лише не обмежувати надмірно жор-
стко у повсякденному житті, щоб усунути основні 
причини для невдоволення. Якщо забезпечується 
невтручання у приватну сферу, то лояльність насе-
лення влади може братися у якусь даність» [10]. 
Зауважимо, йдеться про розширення свободи 
у приватній сфері як «значне соціальне  досяг-
нення». Однак, загальновідомою є теза, що сво-
боди та права не надаються, вони виборюються. 
Таким чином, у свідомості росіян політичні 
свободи не пов’язуються з економічними мож-
ливостями та соціальним добробутом. Цікавим 
є наступне зауваження: «практики, які існують 
сьогодні в РФ, показують, що домовитися з вла-
дою можна про все, але добитися від неї тиском 
і вимогами не можна майже нічого. Це радикально 
змінює – по суті основний принцип демократії 
про силу та можливість народу. Будь-який колек-
тивний акт стає не так небезпечним, як контрпро-
дуктивним: ви можете вирішити свою проблему 
або досягти своєї мети тільки у випадку, якщо 
будете діяти поодинці і контактувати з владою 
tête-à-tête». … Влада може спати спокійно. Знизу – 
абсолютно деструктуроване суспільство, «плинне 
постмодерніті», не здатне  до самоорганізації, що 
не має спільних завдань та єдиних цілей» [10]. 

 Сучасна політична свідомість характеризу-
ється некритичністю, аполітичністю, а політична 
поведінка – конформністю та  пасивністю («ми 
поза політикою»). Як зазначала Ганна Арендт, 
щоб керувати поведінкою своїх підданих, такому 
режиму потрібно однаково добре підготувати кож-
ного і на роль жертви, і на роль ката. Отже, йдеться 
про те, що в Росії так і не сформувалося грома-
дянське суспільство та громадянська політична 
культура. Таке політичне лідерство є результатом 
функціонування всієї політичної системи та від-
повідного типу політичної культури. Путін став 
реакцією на суспільний запит. «Іншими словами, 
за реальним Путіним стоїть колективний Путін 
російського народу. Більше того, Путін не просто 
колективний – він повторюваний» [4]. 

 Німецький історик, професор Мюнхенського 
університету Мартин  Шульце Вессель заува-
жує: «Питання колективної відповідальності 
непросте. З одного боку, зрозуміло, що Путін – 
диктатор, який особисто вирішив розв'язати цю 
війну. Путін не діє у порожньому просторі, він 
діє у культурному контексті, і можна навіть ска-
зати, що він – продукт цього контексту. У цьому 
культурному контексті дуже сильна ідея русофо-
бії, ідея блокування Росії Заходом, і навіть ідея 
образи на Захід. Всі ці культурні ідеї підживлю-
ють російську агресію. Однак в обох випадках 
йдеться про те, що політичне лідерство немож-
ливе без підтримки людей. У Росії це підтримка 
армії, підтримка бізнесу, а отже, це не війна 
Путіна, це війна Росії» [14].

Проблема сучасного стану політичноі культури 
громадян РФ не знімає питання про колективну 
відповідальність її громадян. У цьому контексті 
цікавим є дослідження М. Еппле що стосуються 
меморіальної культури, категорій провини і відпо-
відальності, які є важливими для політичної філо-
софії, етики, юридичної теорії та практики.

Фундаментальне дослідження цієї проблеми 
було проведено ще Карлом Ясперсом, який був 
переконаний, що всі німці, які жили за часів 
Гітлера у Німеччині (включаючи його самого), 
і що найважливіше – кожен із них окремо, взятий 
«наодинці із самим собою», в тій чи іншій мірі 
винні у злочинах нацизму. «Кожен має понести 
своє покарання, прийнявши свою частку відпові-
дальності за злочини, що скоюються при ньому, 
а часом і прямо на його очах і при його співучасті. 
…  Кожна людина відповідає – разом з іншими 
людьми – за те, як ним управляють» [15]. Однак, 
існує відмінність між провиною та політичною від-
повідальністю. На цьому акцентувала увагу Ганна 
Арендт досліджуючи питання відповідальності 
«звичайної людини». Уточнюючи тезу Ясперса, 
Арендт зауважує, що «провину неможливо поши-
рити на колектив; більше того, таке поширення 
зазвичай саме спосіб позбавити себе реальної роз-
мови про провину. Де винні всі, невинний ніхто. 

За Арендт, з юридичної та моральної точки 
зору має сенс лише особиста вина (її уточнення 
дозволяє винести вирок чи моральне судження). 
Розширення її групу, деперсоналізації немає прак-
тичного сенсу» [15]. 

Про колективну відповідальність мова йде 
у разі приналежності до політичної спільності, що 
передбачає опосередковану, часто пасивну співу-
часть у злочині, що вчиняється від імені його чле-
нів. Саме ця категорія відіграє ключову роль для 
осмислення тоталітаризму та його наслідків. Вре-
шті, як зауважується, для сучасного політичного 
лідера РФ необов’язково, щоб усі росіяни були 
його прихильниками, достатньо, аби більшість 
була пасивними свідками. 

Однак американська дослідниця Айріс Маріон 
Янг, яка також  намазалась знайти відповідь на 
запитання «Як саме окрема людина може бути 
відповідальною за вчинки інших?», зауважила 
наступне. Для колективної  відповідальність однієї 
лише приналежності до політичоі  спільноті недо-
статньо. Є важливим, що саме людина вчинила або 
не вчинила як член спільноти. «Таким чином Янг 
промовляє те, про що у Арендт йдеться між рядків: 
відповідальність члена суспільства – не просто 
у солідарності, а в активній дії, яка унеможливлює 
системну несправедливість, на яку налаштовані 
політичні інститути» [15]. Розмірковуючи таким 
чином, можливо дійти висновку, що відповідаль-
ність пов’язується з активісткою політичною куль-
турою, з високим рівнем політичноі свідомості та 
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громадянської діяльності. Відповідно, категорія 
відповідальності мислиться в рамках категорії сво-
боди. Якщо реалізація політичних прав в свобод за 
авторитарного та тоталітарного режиму є усклад-
неною, то чи можемо ми говорити лише про  
індивідуальну, а на колективну відповідальність? 

 Відповідь на це питання (в рамках переходу 
від етико-теоретичного до рівня правової та полі-
тичної практичної реалізації) історично вже було 
дано в ході Нюрнберзького процесу. Голова Вер-
ховної Ради Руслан Стефанчук звертаючись до 
канцлера Федеративної Республіки Німе́ччина: 
«Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, 
що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші 
міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? 
Вони просто підтримують його політику? А росій-
ські військові ні до чого? Вони просто виконують 
його наказ? Не обманюйте себе. Просто хочу нага-
дати, що під час Нюрнберзького процесу нікому 
не вдалось отримати виправдувальний вирок із 
аргументом "я просто виконував наказ"». Відпо-
відь влучна і точна, хоча можна було б нагадати, 
що Нюрнберзьких процесів було аж 11: один 
«великий», де фігурували найголовніші нацист-
ські злочинці, і десять «малих», на яких судили 
нацистів середньої ланки: суддів, які ревно вико-
нували закони Рейху, журналістів, які пропагували 
гітлеризм, адміністраторів, які налагоджували вій-
ськове виробництво» [3]. Це і є відповіддю аргу-
ментації на зразок: «нічого не знали», «за нас все 
вирішували», «тільки виконували доручення», 
«від нас нічого не залежало» і так далі. 

Існування персональної відповідальності не 
відміняє відповідальності колективної. Путін – 
президент Російської Федерації, його обрав  росій-
ський народ, який підтримує його легітимність. 
Має бути і колективна відповідальність. Тому що 
від імені російського народу Путін та армія РФ 
скоює злочини в Україні. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Навіть якщо рішення про військове вторгнення 
(так звану «спеціальну військову операцію») 
приймав особисто політичний лідер, провина та 
відповідальність не лише на ньому і так званій 
еліті, відповідальність на всіх громадянах дер-
жави. Ситуація та процес ухвалення подібного 
рішення вже «самі по собі є найважливішим 
діагнозом стану держави, національних інсти-
тутів та суспільства». Йдеться про персоналі-
зований авторитарний режим, «моноцентричну 
патрональну піраміду» влади з фактичною від-
сутністю громадянського суспільства та тради-
ційно-підданською політичною культурою насе-
лення. За таких обставин, моральна провина та 
політико-правова відповідальність лежить на 
політичному лідері та елітах. А оскільки біль-
шість громадян залучені у процес легітимації 
даного режиму, можемо говорити і про колек-
тивну відповідальність. Врешті, Ганна Арендт 
влучно зазначила, що бувають такі ситуації, 
коли маєш зрозуміти, в чому зараз полягає твоя 
особиста відповідальність – так, щоб потім ти 
міг дивитися на себе у дзеркало.
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Стаття присвячена дослідженню питань забезпечення і координації урядових комунікацій в Україні на регіональ-
ному рівні. 

Автор розглядає урядові комунікації як важливий складник політичних комунікацій, розуміння змісту якого посту-
пово поглиблюється та виходить за межі політичного PR та політичного маркетингу. Кристалізується значення уря-
дових комунікацій для належного врядування, вироблення публічної політики в демократичних умовах. Відповідно 
змінюються підходи і до механізмів, інструментів та суб’єктів урядових комунікацій. Зростає увага до питань забез-
печення таких комунікацій на регіональному рівні.

У статті досліджуються суб’єкти, які можуть бути долучені до урядових комунікацій в регіонах для того, щоб 
зробити ці комунікації більш адаптованими та «наближеними» до громадян. Автор вказує на широке коло таких 
суб’єктів, які мають ресурси та можливості для комунікативного супроводу публічної політики. Також на норматив-
ному рівні передбачені засади для співпраці з ними відповідних органів виконавчої влади центрального рівня. 

Водночас приділено увагу питанню фактичного рівня співпраці та координації центральних і місцевих органів 
виконавчої влади під час забезпечення урядових комунікацій з питань загальнонаціональних реформ чи «поведін-
кових» комунікаційних кампаній. Відзначено, що недостатність такої співпраці та координації негативно познача-
ється на сприйнятті громадянами реформ, не дозволяє досягнути бажаних змін у їх поведінці. 

Окреслено можливі шляхи посилення залучення до урядових комунікацій регіональних суб’єктів, зокрема через 
розширення практики затвердження комунікаційних стратегій принаймні з найважливіших урядових реформ, поси-
лення координаційних функцій Міністерства культури та інформаційної політики, а також удосконалення інструмен-
тів координації з боку міністерств, що формують публічну політику. 

Ключові слова: урядові комунікації, регіони, органи виконавчої влади, комунікаційні кампанії, публічна полі-
тика, комунікативний супровід. 

The article is devoted to the research of implementation and coordination of government communications in Ukraine 
at the regional level.

The author considers government communications as an important component of political communications, the under-
standing of the content of which gradually deepens and goes beyond political PR and political marketing. The importance 
of government communications for good governance and the policy making process in a democracy is gradually crystal-
lizing. Approaches to the mechanisms, tools and subjects of government communications are also changing accordingly. 
Attention to issues of ensuring such communications at the regional level is growing.

The article examines the subjects that can be involved in government communications in the regions in order to make 
these communications more adapted and «closer» to citizens. The author points to a wide range of such entities that have 
resources and opportunities for communicative support of public policy. Also, at the normative level, the principles for 
cooperation with them of the relevant executive bodies of the central level are provided.

At the same time, attention is paid to the issue of the actual level of cooperation and coordination of central and local 
executive bodies during the provision of government communications on issues of nationwide reforms or "behavioral" 
communication campaigns. It was noted that the insufficiency of such cooperation and coordination has a negative effect 
on the perception of reforms by citizens and does not allow to achieve the desired changes in their behavior.

The author outlined possible ways to strengthen the involvement of regional entities in government communications, 
in particular through expanding the practice of approving communication strategies at least for the most important gov-
ernment reforms, strengthening the coordination functions of the Ministry of Culture and Information Policy, as well as 
improving the coordination tools of ministries.

Key words: government communications, regions, executive authorities, communication campaigns, public policy, 
communication support.
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Політична комунікація є невід’ємним склад-
ником суспільного життя, що підтримує функ-
ціонування політичної системи, забезпечує 
комунікативний зв’язок між різними суб’єктами 
політичних відносин. Особливістю сучасних полі-
тичних комунікацій у демократичному суспіль-
стві є, зокрема, широкий спектр таких суб’єктів 
(органи державної влади, громадяни, групи, фор-
мальні і неформальні об’єднання тощо), зміна 
місця комунікатора і реципієнта (напрям комуні-
кативної дії може змінюватися в залежності від 
ситуації) та наявність вертикального і горизон-
тального рівнів комунікації [1, с. 141–142]. 

У перші десятиліття незалежності України 
дослідження політичних комунікацій були тісно 
пов’язані з контекстом функціонування ЗМІ та 
привертали гіперболізовану увагу до таких сфер 
застосування, як виборчий процес та вивчення 
громадської думки [2, с. 123]. Водночас поступово 
збільшувалася увага і до інших аспектів, зокрема 
до налагодження урядових комунікацій як процесу 
взаємодії уряду з іншими політичними суб’єктами. 

Урядові комунікації часто сприймаються як 
діяльність із забезпечення висвітлення роботи 
уряду чи посадових осіб для впливу на громад-
ську думку, формування позитивного іміджу, 
досягнення цілей у виборчому циклі політиками 
чи політичними партіями, що сформували уряд. 
Багато в чому цей тренд, властивий і іноземним, 
і українським дослідженням, пояснюється впли-
вом інших близьких концепцій, що сформувалися 
в межах феномена політичних комунікацій – полі-
тичних зв’язків з громадськістю (політичного PR), 
політичного маркетингу [3, p. 1]. Однак, сьогодні 
розуміння політичних комунікацій загалом і уря-
дових комунікацій, зокрема, поступово доповню-
ється новими характеристиками. Поглиблюються 
дослідження значення і функцій комунікацій 
в процесі формування та реалізації публічної (дер-
жавної) політики, здійсненні державних реформ 
[наприклад, 4; 5; 6; 7]. Такий підхід ілюструє 
визначення урядових комунікацій як інструменту 
публічної політики, що ґрунтується на викорис-
танні інформації для досягнення її цілей через 
прямий чи опосередкований вплив на поведінку 
суспільних акторів – тих, хто залучений до вироб-
ництва, споживання та розподілу товарів і послуг. 
У широкому розумінні це охоплює як звичайні 
товари та послуги, так і боротьбу з вадами (азартні 
ігри, наркотики), популяризацію чеснот (благодій-
ництво, волонтерство), досягнення спільних сус-
пільних цілей (безпека, добробут) [4, p. 25]. 

У межах ширшого розуміння урядових кому-
нікацій можна виокремити декілька рівнів кому-
нікаційної діяльності: 1) забезпечення доступу до 
інформації про поточну урядову діяльність (як її 
оперативне висвітлення, так і відповіді на запити); 
2) комунікацію на підсилення інших інструмен-

тів публічної політики (наприклад, комунікаційні 
кампанії з питань оподаткування, надання пільг, 
укладання договорів з лікарями під час медич-
ної реформи тощо); 3) комунікативний супровід 
публічної політики в процесі її вироблення: під 
час визначення й аналізу проблем, розгляду аль-
тернатив їх розв’язання, розроблення рішень, їх 
реалізації, моніторингу результативності й оці-
нювання [8, с. 56–57]. І хоча в Україні досі можна 
знайти праці, в яких планування роботи комуніка-
ційних підрозділів органів влади та коло їх функ-
цій звужується до питань взаємодії зі ЗМІ (пер-
шого рівня) [9, с. 8–12], водночас розвивається 
і комплексний підхід – з увагою до зворотного 
зв’язку, громадської участі, партнерства із заінтер-
есованими сторонами. Залучення громадськості 
до формування та реалізації публічної політики 
і розвиток механізмів, що дозволяють громадянам 
бути почутими та уможливлюють соціальні зміни, 
виокремлюється як особливість сучасних урядо-
вих комунікацій [6, с. 1–2]. 

Разом з цим недостатньо дослідженими зали-
шаються питання поширення урядових кому-
нікацій на регіональному та місцевому рівнях, 
оскільки більшість дослідників зосереджують 
увагу на загальнонаціональних комунікаціях від 
уряду, міністерств, їх посадових осіб. Це харак-
терно і для іноземних досліджень [3, с. 3]. Однак, 
виконавча гілка влади включає також місцевий 
рівень, а результативність комунікацій може сут-
тєво залежати від регіональних особливостей та 
налагодження партнерства з місцевими заінтере-
сованими сторонами, лідерами думок, експертами. 
Тому метою статті є дослідження забезпечення 
і координації урядових комунікацій в Україні на 
регіональному рівні. Основні завдання передбача-
ють характеристику інституцій, які можуть висту-
пати суб’єктами урядових комунікацій на регіо-
нальному рівні, а також визначення проблемних 
питань у залученні відповідних інституцій та їх 
координації з центральним рівнем. 

Оскільки урядові комунікації супроводжують 
процес вироблення публічної політики в різних 
сферах чи галузях, основними суб’єктами здій-
снення таких комунікацій є, насамперед, міністер-
ства як розробники публічної політики, а також 
інші центральні органи виконавчої влади (служби, 
агентства, інспекції), покликані реалізовувати полі-
тику. Водночас до суб’єктів урядових комунікацій 
на регіональному рівні у межах системи органів 
виконавчої влади слід віднести, насамперед, міс-
цеві органи виконавчої влади – обласні, районні, 
Київську міську держадміністрації (до тимчасової 
окупації також Раду міністрів Автономної Респу-
бліки Крим та Севастопольську міськдержадміні-
страцію). Вони мають особливу, «подвійну» при-
роду – здійснюють виконавчу владу та території 
певної адміністративно-територіальної одиниці 



31

Регіональні студії, 2022
♦

(насамперед, виконуючи державні і регіональні 
програми соціально-економічного та культурного 
розвитку) та виконують делеговані повноваження 
відповідного органу місцевого самоврядування 
[10]. Таким чином, у своїй роботі місцеві держад-
міністрації покликані виступати комунікаційним 
«містком» між виконавчою гілкою влади та гро-
мадами. І хоча сьогодні в межах децентралізації 
порушується питання майбутнього цих органів 
і передачі частини їх повноважень до органів міс-
цевого самоврядування, можна спрогнозувати, 
що потреба координувати реалізацію на регіо-
нальному рівні саме загальнодержавної публічної 
політики у найважливіших питаннях соціально-
економічного життя (а відповідно і здійснювати її 
комунікативний супровід) буде збережена. 

Важливою характеристикою є статус підрозді-
лів місцевих держадміністрацій: вони здійснюють 
керівництво галузями управління, несуть відпові-
дальність за їх розвиток, є підзвітними та підконтр-
ольними головам адміністрацій, а також органам 
виконавчої влади вищого рівня [10]. Визначений 
урядом рекомендаційний перелік структурних 
підрозділів місцевих держадміністрацій вказує на 
необхідність утворення підрозділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю [11]. 
Оскільки типове положення про такі підрозділи 
відсутнє, кожна місцева держадміністрація визна-
чає їх завдання та функції самостійно. Відповідно 
закладається різний рівень розуміння форм і спо-
собів їх залучення до урядових комунікацій. Так, 
серед функцій департаменту інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю Дніпропе-
тровської облдержадміністрації визначені такі, 
як організація інформаційних, просвітницьких 
та комунікаційних кампаній, публічних заходів 
з метою інформування населення щодо реалізації 
державної та регіональної політики [12]; Пол-
тавської облдержадміністрації – розповсюдження 
інформації про реалізацію в області загальнодер-
жавних соціально-економічних, культурних та 
інших програм, висвітлення перебігу соціально-
економічних реформ [13]; Запорізької облдержад-
міністрації – сприяння організації просвітницьких 
кампаній щодо роз’яснення реформ, ініціатив цен-
тральних органів виконавчої влади та облдержад-
міністрації з актуальних суспільно-політичних та 
соціально-економічних питань [14]. Положення 
про підрозділи інших обласних держадміністра-
цій можуть містити менш конкретизовані відпо-
відні функції, наприклад – сприяння висвітленню 
ЗМІ діяльності Верховної Ради України, Прези-
дента, Кабінету Міністрів, центральних органів 
виконавчої влади. 

Крім того, аналізуючи комунікаційний потен-
ціал місцевих держадміністрацій, потрібно зга-
дати і про функціонування підрозділів, які відпо-
відають за реалізацію державної і регіональної 

політики у певній сфері чи галузі та підконтрольні 
органам виконавчої влади вищого рівня. Напри-
клад, про департаменти охорони здоров’я, еконо-
мічного і агропромислового розвитку, соціального 
захисту та ін. Такі підрозділи можуть бути важли-
вими суб’єктами комунікацій стосовно актуаль-
них питань державної політики, що формується 
відповідно МОЗ, Мінагрополітики, Мінеконо-
міки, Мінсоцполітики. Також на рівні регіонів 
діють і територіальні органи міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Їх 
завданням є реалізація повноважень міністерства 
або іншого ЦОВВ на території відповідної адмі-
ністративно-територіальної одиниці. На практиці 
в рамках реформи, метою якої є поступове позбав-
лення міністерств функцій реалізації публічної 
політики (і зосередження на формуванні полі-
тики), на сьогодні лише Мін’юст та МЗС мають 
територіальні органи. Натомість серед інших 
ЦОВВ, що реалізують публічну політику, такі 
підрозділи наявні, зокрема, у Держлікслужби, 
Держпродспоживслужби, Держлісагентства,  
Нацсоцслужби, Державної податкової служби та 
ін. Оскільки діяльність цих ЦОВВ спрямовується 
та координується, як правило, через відповідного 
міністра, у межах відомчої координації їх терито-
ріальні підрозділи також можуть бути суб’єктами 
загальнодержавних урядових комунікацій. 

Як бачимо, на рівні регіонів наявна достатньо 
розгалужена система суб’єктів, які можуть долу-
чатися до забезпечення урядових комунікацій 
з загальнодержавних питань. Така можливість 
обумовлена і § 93 Регламенту Кабінету Міністрів, 
який визначає, що місцеві держадміністрації 
беруть участь в організації громадського обгово-
рення проектів актів законодавства, які готуються 
ЦОВВ; регулярно інформують громадськість про 
стан виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів, проводять роз'яснювальну роботу щодо 
цілей та механізму реалізації державної політики 
у відповідному регіоні [15]. 

Водночас практичний рівень використання 
ресурсів цих суб’єктів та їх координації, а також 
адаптації урядових комунікацій до регіональних 
особливостей поки викликають запитання. Це 
запитання актуальні і в контексті результатів дослі-
джень, які свідчать, що комунікації навіть з най-
більш важливих урядових реформ не є достатньо 
успішними. Про низку реформ громадяни обі-
знані, водночас не ставляться до них позитивно 
(наприклад, про медичну реформу знає майже 
80%, однак позитивно її оцінив лише кожен шос-
тий опитаний) [16]. Це свідчить, що уряд досяг-
нув цілей лише в інформуванні про її хід, однак 
не зміг сформувати в населення розуміння мети 
і позитивних наслідків. Показово, що про таку 
іншу суспільно важливу реформу, як освітню, 
знали лише близько 40% опитаних (позитивно 
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оцінили близько 12%), енергетичну – близько 30% 
(позитивно оцінили 4%). При цьому наявна зна-
чна розбіжність у сприйнятті реформ залежно від 
регіонів: наприклад, найбільше позитивних відгу-
ків про медичну реформу було в центрі України, 
найбільше негативних – на сході та півдні [16]. 
Це підкреслює важливість вже відзначеної нами 
адаптації комунікативного супроводу до певних 
регіональних особливостей, яку найкраще могла б 
забезпечити саме співпраця та координація з регі-
ональними суб’єктами урядових комунікацій. 

Разом з цим незважаючи на наявність інсти-
туційних та нормативних засад, практика такої 
координації центральних і місцевих органів вико-
навчої влади поки не є достатньо розповсюдже-
ною. Певне спрямування та координацію загаль-
нодержавних комунікацій покликане здійснювати 
Міністерство культури та інформаційної політики 
(МКІП). Зокрема, відповідно до положення про 
цей орган, міністерство сприяє розбудові системи 
державних стратегічних комунікацій і забезпечує 
організацію та проведення інформаційних, кому-
нікаційних кампаній, публічних заходів з метою 
інформування населення про реформи, що про-
водяться урядом та іншими державними орга-
нами [17]. Однак, виконання цих функцій достат-
ньо обмежено на інституційному та ресурсному 
рівні, оскільки вони «губляться» серед близько 
200 інших функцій (переважно з питань культури) 
міністерства, що має порівняно невелику чисель-
ність працівників (близько 350, для порівняння 
у Мінекономіки – близько 1000 [18]). Водночас слід 
відзначити роль МКІП у питаннях спрямування та 
координації урядових комунікацій, насамперед, 
у межах стратегій комунікацій з питань євроатлан-
тичної та європейської інтеграції. 

Згадані стратегії комунікацій та плани заходів 
до них – один із інструментів, який може допо-
могти більш системно залучати до провадження 
комунікацій суб’єктів регіонального рівня. Ці 
публічні документи визначають чіткі цілі та 
завдання комунікацій, а також коло виконавців, 
долучених до їх реалізації, механізм звітування 
та оцінювання результативності. Однак, практика 
затвердження таких стратегій комунікацій досі 
обмежена питаннями європейської та євроатлан-
тичної інтеграції, антикорупційної політики. Крім 
того, поки що ці стратегії зосереджують увагу 
здебільшого на питаннях висвітлення діяльності 
міністерств або стану справ у певній сфері, недо-
статньо охоплюючи залучення та партнерство 
з неурядовими акторами [8, с. 59–60]. 

Слабким місцем координації урядових кому-
нікацій є відсутність подібних офіційно затвер-
джених урядом стратегій комунікацій з пріори-
тетних реформ (освітньої, медичної, земельної 
тощо). Звичайно, це не виключає співпрацю 
у межах реалізації комунікаційних кампаній від-

повідних міністерств та їх партнерів з регіональ-
ними суб’єктами урядових комунікацій. Водночас 
у таких випадках відповідні суб’єкти не несуть 
належної співвідповідальності, а їх діяльність не 
є належно скоординованою. Подібний недолік 
має і реалізація урядових «поведінкових» кому-
нікаційних кампаній. Зокрема, одним із факторів, 
що негативно позначився на результативності 
комунікаційних кампаній МОЗ під час пандемії  
COVID-19, за оцінками дослідників, стали кому-
нікаційні протиріччя урядових структур націо-
нального та регіонального рівнів [6, с. 12]. 

Слід відзначити, що питання посилення урядо-
вих комунікацій саме на регіональному або навіть 
місцевому рівнях актуальне не лише в Україні. 
Є можливість вивчати та адаптувати досвід від-
повідної комунікаційної політики урядів інших 
демократичних країн. Зокрема, Великої Британії, 
де Урядова комунікаційна служба (GCS) має спе-
ціальну місцеву програму – GCS local. Її основне 
завдання – «зробити пріоритетні кампанії уряду 
актуальними і привабливими для аудиторії на міс-
цевому рівні» [19]. Спеціальні команди в Един-
бурзі, Белфасті, Кардіффі, Брістолі, Лондоні, Нот-
тінгемі та Лідсі забезпечують: 1) зовнішні зв'язки, 
зокрема, через залучення заінтересованих сторін, 
«вербування» учасників адвокаційних кампаній; 
2) роз’яснення, зокрема через брифінги урядовців, 
статті та відгуки заінтересованих сторін; вивчення 
громадської думки в регіонах; 3) комунікаційні 
кампанії, зокрема проведення місцевих досліджень 
та створення адаптованого контенту [19]. У новій 
Стратегії Урядової комунікаційної служби на 
2022–2025 роки заплановано збільшити кількість 
працівників за межами Лондона, що дозволить 
«краще відображати погляди громадян у різних час-
тинах країни та розширити резерв талантів» [20].

Підсумовуючи, насамперед, нагадаємо, що 
сьогодні триває процес розвитку та кристалізації 
більш комплексного розуміння урядових комуні-
кацій, яке виходить за межі взаємодії зі ЗМІ, полі-
тичного PR чи політичного маркетингу. Все час-
тіше урядові комунікації визнаються невід’ємним 
складником належного врядування, що передба-
чає не лише висвітлення урядової діяльності, але 
й комунікаційну підтримку інструментів публіч-
ної політики, комунікативний супровід її форму-
вання та реалізації. Відповідно змінюються під-
ходи і до механізмів, інструментів та суб’єктів 
урядових комунікацій. Зростає увага і до питання 
забезпечення та координації таких комунікацій на 
регіональному рівні, що має дозволити зробити 
загальнонаціональні комунікаційні кампанії більш 
адаптованими та «наближеними» до громадян. 

Представлене нами дослідження регіональ-
ного складника урядових комунікацій свідчить, 
що сьогоднішня структура виконавчої гілки влади 
в Україні характеризується наявністю достатньо 
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широкого кола суб’єктів, які можуть забезпечу-
вати урядові комунікації у регіонах. Йдеться, 
зокрема, про спеціальні комунікаційні підрозділи 
місцевих держадміністрацій, які мають ресурси 
та можливості для комунікативного супроводу 
урядових реформ з важливих суспільних питань 
(хоча їх функції потребують уточнення та певної 
уніфікації). До забезпечення урядових комуніка-
цій можуть долучатися і підрозділи держадміні-
страцій, що відповідають за реалізацію публічної 
політики в різних галузях і є підконтрольними 
відповідним міністерствам. Також суб’єктами 
урядових комунікацій можуть виступати тери-
торіальні підрозділи низки центральних органів 
виконавчої влади. 

На нормативному рівні визначені засади для 
співпраці та координації суб’єктів урядових кому-
нікацій національного та регіонального рівнів. 
Водночас на практиці така співпраця з найбільш 
важливих питань урядової політики, зокрема 
з питань загальнонаціональних реформ чи акту-
альних «поведінкових» кампаній (наприклад, 
стосовно COVID-19), налагоджена недостатньо, 
що негативно позначається на сприйнятті грома-

дянами цих реформ, не дозволяє повністю досяг-
нути бажаних змін у їх поведінці. Певними винят-
ками є більш активна співпраця та координація 
в межах урядових комунікаційних стратегій. Вод-
ночас коло питань публічної політики, для кому-
нікативної підтримки яких ухвалені такі стратегії 
поки що є достатньо вузьким. 

Зазначене актуалізує необхідність приділення 
більш серйозної уваги до залучення суб’єктів 
регіонального рівня до забезпечення урядових 
комунікацій та їх адаптації до регіональних осо-
бливостей, як фактору підвищення результатив-
ності таких комунікацій. Це може передбачати як 
розширення практики затвердження тематичних 
комунікаційних стратегій, принаймні стосовно 
найважливіших урядових реформ, так і посилення 
координації за допомогою інших інструментів, 
наприклад, через розширення координаційних 
функцій МКІП або налагодження більш активної 
координації з боку міністерств, відповідальних 
за формування публічної політики у конкретних 
сферах. Також перспективним напрямом подаль-
ших досліджень може стати вивчення та адаптація 
відповідного іноземного досвіду. 
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У статті автори акцентують увагу на теоретико-методологічних засадах моніторингу соціальної згуртованості та 
стійкості українського суспільства. Мета дослідження – полягає в обґрунтуванні моніторингу як значущого засобу 
дослідження соціальної згуртованості та стійкості у сучасних реаліях України. Хронологічні рамки дослідження охо-
плюють період від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України до опубліку-
вання статті. Особливість даного дослідження полягає в необхідності використання теорій інтеграції і дезінтеграції 
та їх інтерпретацій для проведення моніторингу соціальної згуртованості та стійкості. 

Моніторинг соціальної згуртованості та стійкості у сучасних реаліях України на прикладі Запорізької області дає 
підстави для аналізу викликів та загроз, оцінки сильних сторін, потенціалу консолідації суспільства, що дозволяє 
окреслити тенденції регіонального розвитку в надскладних сучасних умовах. За допомогою моніторингу соціальної 
стійкості та згуртованості на регіональному рівні можливо проаналізувати зміни які спостерігаються щодо згурто-
ваності населення та відстоювання проукраїнської позиції від початку повномасштабного вторгнення Російської 
Федерації та окупації українських територій. Все це потребує уважного переосмислення пройденого шляху й визна-
чення перспективних напрямів подальшого розвитку. Саме це й слугувало поштовхом для здійснення даного дослі-
дження. Методологічна основа дослідження заснована на положеннях класичних та сучасних політичних теорій, 
що стосуються предмету розгляду, використанні спектру філософських, загальнонаукових і конкретно-наукових 
методів пізнання, напрацьованих у суспільно орієнтованих науках, які дозволяють всебічно розкрити суть поставле-
ної проблеми. Оптимізація дослідницької діяльності в контексті трирівневого моніторингу (окуповані території, лінія 
зіткнення, контрольована частина) може бути забезпечена в поєднанні з іншими якісними методами дослідження, 
такими як фокус-група та глибинне інтерв'ю. Науковою новизною дослідження є проведення моніторингу соціальної 
згуртованості та стійкості у сучасних реаліях України на прикладі Запорізької області.

Ключові слова: соціальна згуртованість, інтеграція, дезінтеграція, стійкість, консолідація, моніторинг, військова 
агресія, ідентичність.

In the article, the authors emphasize the theoretical and methodological principles of monitoring social cohesion and 
stability of Ukrainian society. The purpose of the study is to justify monitoring as a significant means of researching social 
cohesion and stability in the modern realities of Ukraine. The chronological framework of the study covers the period from 
the beginning of the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine until the publication of the 
article. The peculiarity of this study is the need to use the theories of integration and disintegration and their interpretations 
for monitoring social cohesion and stability. With the help of monitoring social stability and cohesion at the regional level, 
it is possible to analyze the changes observed in the cohesion of the population and the defense of the pro-Ukrainian 
position since the beginning of the full-scale invasion of the Russian Federation and the occupation of Ukrainian territories. 
All this requires careful rethinking of the path taken and determination of promising directions for further development. 
It was this that served as an impetus for carrying out this research. The methodological basis of the study is based on 
the provisions of classical and modern political theories related to the subject of consideration, the use of a spectrum of 
philosophical, general scientific and specifically scientific methods of cognition, developed in socially oriented sciences, 
which allow comprehensively revealing the essence of the problem. The scientific novelty of the study is the monitoring of 
social cohesion and stability in the modern realities of Ukraine on the example of the Zaporizhzhia region.

Key words: social cohesion, integration, disintegration, sustainability, consolidation, monitoring, military aggression, 
identity.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свід-
чать, що в умовах військової агресії Російської 
Федерації проти України та введенням в Україні 
з 24 лютого 2022 року воєнного стану актуалізу-

ється велика кількість питань які потребують нау-
кового обґрунтування та пошуку дієвих механіз-
мів щодо національно-патріотичного виховання та 
ставлення до незалежності як до вищої цінності. 
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Вирішення цих питань можливо за допомогою 
зміцнення єдності держави, соціальної згуртова-
ності та стійкості у сучасних реаліях України. 

Умови і показники згуртованості досліджує 
інтеграція, як проблема загальної теорії соціо-
культурних систем, та є необхідною для існування 
і діяльності будь-якої суспільної групи [11, c. 677]. 
Створюючи простір для внутрішньої інтеграції 
сучасного українського суспільства, актуалізується 
питання соціальної згуртованості та стійкості укра-
їнського суспільства та етносів, що проживають 
на території України, утвердження в суспільстві 
культурного плюралізму, гармонізації соціальних 
та етнічних інтересів, демократії, вироблення полі-
тико-ідеологічних та морально-етичних орієнтирів, 
здатних мобілізувати зусилля суспільства щодо 
оборони країни та знищення ворога [14, c. 622].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ним аспектам цієї проблеми присвячували свої 
дослідження такі зарубіжні та вітчизняні вчені, 
як Ф. Шміттер, Д. Міллер, Л. Нагорна, І. Іванов, 
Л. Солоненько, М. Михальченко, В. Воронкова, 
О. Кіндратець, О. Майборода, Б. Парахонський. 
Дослідженню проблем, щодо процесів інте-
грації, присвячені роботи вітчизняних вчених 
таких як: В. Будкіна, І. Бураковського, В. Вер-
гуна, Ю. Козака, В. Новицького, Т. Циганкової, 
Ю. Шишкова та зарубіжних вчених Б. Баласса, 
Н. Вінер, Е. Гааза, К. Дойч, М. Портера, Т. Парсон, 
В. Леонтьєва, П. Робсон, А. Рюгман, Г. фон Хабер-
лєра, У. Уоллас, Е. Хаас, М. Ходжес та інших. Щодо 
окремих аспектів моніторингової діяльності то 
вони висвітлені у працях як вітчизняних так і зару-
біжних дослідженнях О. Айвазовської, Г. Діліген-
ського, С. Климової, І. Когута, О. Корнієвського, 
Ю. Лісовського, А. Ослон, К. Петренко, С. Сере-
брякова, Ю. Тищенко, та інших науковців. Отже, 
аналіз літератури з даної проблеми засвідчує, 
що, поряд з високим рівнем її загального осмис-
лення в західних наукових підходах й у вітчиз-
няних теоретичних здобутках, в Україні майже 
відсутні сучасні дослідження інститутів та меха-
нізмів згуртованості та стійкості в умовах військо-
вої агресії Російської Федерації проти України.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Вивчення та аналіз опубліко-
ваних за даною проблемою робіт показали, що 
відсутнє комплексне дослідження теоретико-
методологічних засад моніторингу соціальної 
згуртованості та стійкості в умовах військової 
агресії Російської Федерації проти України.

Мета та формування цілей статті. Мета 
дослідження – полягає в обґрунтуванні моніто-
рингу як значущого засобу дослідження соціаль-
ної згуртованості та стійкості у сучасних реаліях 
України. Для досягнення мети були поставлені 
завдання: 

 – дослідити особливості соціальної згурто-
ваності та стійкості українського суспільства від 
початку повномасштабного вторгнення Російської 
Федерації на територію України; 

 – провести моніторинг соціальної стійкості та 
згуртованості на регіональному рівні;

 – проаналізувати механізми зміцнення згурто-
ваності українського суспільства.

Методологічна основа дослідження засно-
вана на положеннях класичних та сучасних полі-
тичних теорій, що стосуються предмету розгляду, 
використанні спектру філософських, загально-
наукових і конкретно-наукових методів пізнання, 
напрацьованих у суспільно орієнтованих науках, 
які дозволяють всебічно розкрити суть поставле-
ної проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Вранці 24 лютого 2022 року глава Росій-
ської Федерації оголосив про початок «спеціаль-
ної воєнної операції» проти України. Своєю метою 
він назвав «демілітаризацію» країни. Збройні 
сили Російської Федерації почали атакувати міста 
України та її інфраструктуру, що підірвало вибу-
довувану десятиліттями систему міжнародних 
відносин, підірвало основи регіональної та гло-
бальної безпеки у світі та порушило права та сво-
боди людей, які проживають на території України. 

Події які відбулись 24 лютого 2022 року торкну-
лися всіх нас, російська агресія вплинула на життя 
кожної української родини, порушивши військо-
вий баланс сил у як у регіоні так і за його межами. 
Повномасштабне військове вторгнення Російської 
Федерації на територію України завдало потуж-
ного удару по всіх ланках економічної системи 
нашої країни. Зменшився обсяг виробництва 
основних видів продукції, зокрема, що є осно-
вою експортного потенціалу України. Крім того, 
заблоковані порти і, таким чином, більша частка 
зовнішньої торгівлі. Руйнується транспортно-
логістична, соціальна, маркетингова та інженерна 
інфраструктура цілих регіонів [5]. 

Також, зазначимо, що сьогодні військові дії 
в країні та окупація територій призвели до відтоку 
кадрів за кордон і часткове їх переміщення на захід 
країни, тимчасово виключаючи сотні тисяч людей 
з активного економічного життя, що призводить 
до трансформації потреб роботодавців. Щодо 
навантаження на вакансії у Запорізькій області, то 
воно значно зросло. Так, на одне вакантне місце 
претендує 23 безробітних [7]. Якщо торік у вес-
няно-літньому топі вакансій перші місця посідали 
професії, затребувані в сільському господарстві та 
зайняті у літній сезон у сфері відпочинку, то цього 
року ситуація зовсім інша, попитом користуються 
робітничі професії та професії, що забезпечують 
безперебійну роботу населених пунктів, аварій-
них служб та рятувальників.
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Ці події не обійшли стороною і Запоріжжя, 
промислові підприємства заморозили свою 
роботу. У середині березня деякі промислові 
гіганти почали відновлювати свою діяльність. 
За ініціативи ЗОВА та відомого місцевого діяча 
Олександра Бережного організована система від-
новлення техніки у співпраці промислових під-
приємств регіону: ДП «Запорізьке машинобу-
дівне конструкторське бюро «Прогрес», КП НВК 
«Іскра», АТ «ЗФЗ», ТОВ «ЗТМК», АТ «Мотор-
Січ», ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», 
ПАТ «ЗАЗ», місцеві АТП та інші. 

З моменту повномасштабного вторгнення 
Російської Федерації на територію України 
спільні зусилля Запорізької обласної влади, вій-
ськових та громадськості спрямовані на забезпе-
чення безпеки та оборони, відсічі та обмеження 
збройної агресії окупантів; безперервної та ста-
більної роботи систем життєзабезпечення тери-
торій, внутрішньо переміщених осіб та евакуації 
[13, c. 80]. Також, зазначимо, що з перших днів 
повномасштабного вторгнення Російської Феде-
рації на територію України різні інститути грома-
дянського суспільства швидко трансформували 
свою діяльність, переорієнтуючись на гуманітарні 
та інформаційні проекти. Громадська діяльність 
набула нових форм системної організації, коопе-
рації, співпраці влади, бізнесу, армії, суспільства 
та самоврядування.

Війна, особливо захисна, зазвичай об’єднує 
суспільство, змушує забувати про соціальні та 
політичні конфлікти в ньому [2, c. 14]. Згурто-
ваність українського суспільства базується на 
нашій історичній спадщині [12, c. 175]. Фор-
мування незалежної України забезпечила Київ-
ська Русь, єдність України та історичну лінію 
державності підтримували православні еліти за 
Литовсько-польської доби та козацької автономії 
після втрати російсько-української державності 
[9, c. 44]. Відновлення боротьби за соборну Укра-
їну в новітні часи відбулося під час Визвольної 
війни 1917-1921 рр. Спротив радянській карально-
репресивній системі ОУН-УПА в 40-50-х роках 
ХХ століття забезпечив неперервність соборниць-
ких змагань [16, c. 87].

Після повномасштабного вторгнення рівень 
згуртованості в середині держави значно виріс і це 
пов’язано насамперед з спільним бажанням від-
бити збройну агресію Російської Федерації захи-
щаючи суверенітет і незалежність держави. Укра-
їнське сусупільство консолідовувалося і почало 
активно допомагати військовим. 

Тож події які відбулись 24 лютого 2022 року 
як ніколи соціально згуртувало та підвищило 
стійкість українського суспільства – громадські 
організації, волонтери, благодійні фонди та зви-
чайні активні громадяни об’єднались і взялися 
розв’язувати безліч завдань, щоб підтримати 

армію та населення. Так, «Рух опору капітуляції» 
організував збір коштів для територіальної обо-
рони. Організація «Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя» організовує збір медикаментів для 
військових та прийом вимушених переселен-
ців. «СВОІ – Спільнота Волонтерів Об'єднаних 
Ідеєю» спільно із Запорізьким обласним моло-
діжним центром розгорнули волонтерський штаб 
гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам, переселенцям та всім, хто потребує без-
пеки. БФ «Карітас Запоріжжя» працює з біжен-
цями, незахищеними категоріями населення, які 
постраждали від війни, такими як інваліди, пен-
сіонери, малозабезпечені. «Союз вірмен» (Р. Ако-
пян) виготовляв протитанкові їжаки, вантажили 
шини для барикад. Найбільший волонтерський 
центр Запоріжжя «Паляниця» - фокусується на 
допомозі військовим, який окрім головного штабу 
має 7 районних штабів [10]. Щодня близько 600 
волонтерів докладають численних зусиль, набли-
жуючи перемогу. До основних напрямків роботи 
волонтерського центру «Паляниця» відноситься:

– виробництво і монтаж протитанкових їжаків, 
габіонів;

– виробництво буржуйок;
– виробництво бронежилетів;
– забезпечення медикаментами, гуманітарною 

допомогою воїнів ЗСУ, тероборони, нацгвардії;
– видача гуманітарної допомоги тимчасово 

переміщеним особам;
– евакуація людей з окупованих територій;
– виробництво маскувальних сіток;
– купівля та ремонт автомобілів на потреби вій-

ськових;
– закупівля дронів, рацій, тепловізорів на 

потреби військових;
– виробництво балаклав, спальників, гамаків 

[15, c. 2].
Волонтери відправляють гуманітарні вантажі 

по територіях області, організовують психологічну 
підтримку громадян, які переживають тривогу 
і паніку. Також, зазначимо, що Запорізька обласна 
організація Товариства Червоного Хреста Укра-
їни організовує протягом всього періоду збір та 
доставку гуманітарних вантажів на території, збір 
речей для військових. Містяни збирають потрібні 
речі, роблять протитанкові їжаки, виготовляли 
коктейлі Молотова, збирають шини для барикад.

Отже, з першого дня агресії Російської Феде-
рації на території Запорізької області безперервно 
ведуться бойові дії. Частина регіону окупована, 
частина контролюється Україною, частина знахо-
диться на лінії зіткнення. Таким чином, місто та 
область водночас працюють, борються та викону-
ють гуманітарну місію.

Гуманітарна допомога доставляється скрізь, де 
це можливо. Регіональна влада перебуває в постій-
ному контакті з регіонами та муніципалітетами, 
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керівництво громад здебільшого розташоване 
в обласному центрі та управляє територією на 
відстані. Щотижня проводяться наради з питань 
життєзабезпечення окупованих територій області 
в розділі кожного окремого району [6]. У Запо-
ріжжі вже перереєстрували деякі органи влади. 
Саме із Запоріжжя здійснюється управління кому-
нальними та навчальними закладами на окупова-
них територіях. Забезпечення територій на лінії 
розмежування проводиться через громади. 

Таким чином, зазначимо, що населення Запо-
різької області під впливом зовнішньої загрози 
показало реальні приклади консолідації, згурто-
ваності та єдності. Насамперед це проявилось 
у роботі гуманітарних центрів, де спільними 
зусиллями волонтерів, обласної та міської влади 
та населення вдалося забезпечити процес прийому 
та розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Так, цілодобово здійснювався облік, фільтрація 
та допомога внутрішньо переміщеним особам про-
тягом перших чотирьох місяців війни, а це від 3000 
до 6500 переселенців на добу, з червня – до 1000 
переселенців на добу в трьох пунктах: «Епіцентр-
метро», на в’їзд до Запоріжжя (прийом великих 
груп ВПО, переважно транспортних колон під час 
«зелених коридорів», більша частина з Маріуполя) 
та «Казак палац» (прийом переважно невеликих 
груп ВПО, як правило, на власних автомобілях, 
з тимчасово окупованих територій області – Ток-
мак, Василівка, Пологи, Гуляйполе, Оріхів та ін.).

З травня у Запоріжжі працює спеціалізований 
гуманітарний центр «Я – Маріуполь». У місті 
Запоріжжі роботу з прийому внутрішньо пере-
міщених осіб взяли на себе заклади розміщення, 
гуртожитки та дитячі садки. Пропускна здатність 
для прийому та розселення ВПО в дитсадках 
м. Запоріжжя становить максимум 31 тис. осіб на 
добу, на етапі активної евакуації кількість ВПО, 
розміщених у дитсадках, становила від 3 тис. до 
4 тис. осіб на добу, після неможливості евакуації 
через «зелені коридори» з 39 до 729 осіб на добу. 

Робота цих гуманітарних центрів значною 
мірою будувалася на принципах самоорганізації 
та взаємодопомоги. З початку війни Запорізька 
область постійно демонструє, що для вирішення 
проблемних питань і підтримки сталого розви-
тку необхідні згуртованість, єдність, кооперація 
зусиль і зміцнення вертикальних зв’язків. 

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Підводячи підсумок даного 
дослідження зазначимо, що, важливу роль у згур-
тованості українського суспільства як мали так 
і мають пpaгнeння дo пiдвищeння дoбpoбуту, piвнi 
пpaвa та cпiвicнувaння в paмкax oднiєї незалеж-
ної країни [18, c. 250]. Але ми розуміємо, що через 
деякий час, за умов коли війна триває довше, ніж 
всі сподівались і не припиняється, настає вну-
трішня втома як з боку – агресора так і з боку 

захисника. Тоді замість згуртованості в суспільстві 
починають формуватися окремі замкнуті групи, 
що дезінтегрує суспільство. Причинами дезін-
теграції можуть бути: ідентифікація громадян 
України; цивілізаційні відмінності; вплив інших 
країн; розкол політичної еліти та корумпованість; 
розкол суспільства та низький рівень довіри до 
влади. Що, в свою чергу, призводить до появи не 
особливо толерантних одна до одної груп людей: 
група палких патріотів; група тих, хто вірить, що 
співпраця з ворогом дозволить припинити війну 
і поліпшити своє становище; і третя група, яка не 
може зрозуміти своє місце в цій ситуації і залежно 
від обставин може схилятися до різних варіантів. 

Дезінтеграційним процесам завжди передують 
етнічний ренесанс з його процесами диференціа-
ції та солідаризації, а також політизація етнічності 
[3, c. 75]. Саме через етнічну неоднорідність насе-
лення України, високий ступінь децентралізації 
етнічних українців, висунення на перший план 
економічних та соціальних проблем, а також з ряду 
інших причин ідея соборності та незалежності 
не в певній мірі здатна бути основним фактором 
інтеграції. Проте важливо враховувати, що етно-
політичний ренесанс далеко не завжди і не всюди 
призводить до процесів дезінтеграції, а досить 
часто обмежується лише процесом диференціа-
ції. В основі процесів дезінтеграції та інтеграції 
лежать, відповідно, відцентрові та доцентрові 
тенденції. Вони є взаємозалежними та взаємозу-
мовленими, таке розуміння цих процесів знайшло 
відображення в «парній» концепції відцентрових 
та доцентрових тенденцій у державотворчих про-
цесах. Так, наприклад Р.Хартшон, вважає, що від-
центрові сили здійснюють свій вплив на державу, 
для якої властива різноманітність характерис-
тик населення. Фактор різноманітності підпитує 
відцентрові тенденції, причому різноманітність 
тут розуміється у самому широкому сенсі – від 
етнічної мозаїчної до розбіжностей у рівні життя. 
До відцентрових сил автор також відносить мор-
фологічні особливості держави, розподіл дер-
жавної території, в якому мають місце відокрем-
лені ділянки. Основною доцентровою силою, що 
забезпечує єдність державі, Р.Хартшон вважає 
державну ідею [17, c. 127].

Досліджуючи процеси дезінтеграції, слід вра-
ховувати дії факторів, які сприяють відцентро-
вим тенденціям. Це дозволить визначити спо-
соби та механізми нейтралізації дії цих факторів. 
Процеси етнополітичної дезінтеграції можуть 
мати як природний, так і примусовий характер. 
Історія переповнена прикладами дезінтеграції 
обох типів. Найбільш відомим прикладом при-
мусової дезінтеграції є військова сила та загроза 
її застосування. Тому основне завдання сьогодні 
не допустити розколу серед суспільства в серед-
ині держави, подолати ворога, зупинити втор-
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гнення Російської Федерації та зберегти нашу 
державність і незалежність. А для того, щоб під-
вищити рівень згуртованості, необхідно працю-
вати з ідентичністю [8, c. 27]. Масова свідомість 
за відсутності чітких ідентифікацій неспроможна 
справитися з спотворенням інформаційних пото-
ків [1, c. 120], які активно сьогодні викорис-

товуються Російською Федерацією у вигляді 
заходів маніпулятивного впливу на свідомість 
людини в ідеологічному та емоційному сенсі 
[4, c. 40]. Тому перспективою подальших нау-
кових досліджень є дослідження проблем щодо 
формування громадянської ідентичності як скла-
дової «формули стійкості» в умовах війни.
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The paper deals with the effect of individual identity on institutionalization of social and political interaction at the point 
of view of the new institutionalism’s basic versions. There have been changes in the principles and methods of studying 
phenomenon of political institution and we might present this process as a sequential shift in political- institutional paradigm 
of political science – traditional institutionalism was based on a formalized analysis of the political and legal reality (especially 
institutions), but today this approach is mostly replaced by new institutionalism (is characterized as a general setting, in 
which the various studies are combined, based on different methodological principles). The research strategy of new 
institutionalism allows analysing the political phenomena of complex nature that are typical of the system, implementing 
and maintaining democratic standards of politics in the modern world, such as individual identity institutionalized at the 
collective level of political interest aggregation. Institutionalization of individual identity can be defined as the right of an 
association of individuals to representation and participation in politics who united based on a certain identifiable feature, 
i.e., gender, ethnicity, religion, etc.

It is determined that the analysis of this issue gives an opportunity to indicate on drawing the principle of methodological 
individualism in new branch of institutional theory near with the analyses of rules and structures in politics. The political 
discourse about the place of individual identities among institutionalized practices of social and political interaction can 
transform institutional framework of the political system and to determine the status of the state as a key institution in the 
political system of the society and an actor in international politics. Ensuring gender equality for the active participation 
in various political institutions (from NGOs to political parties and state authorities) is one of the typical evidences of the 
political system democratization, which could lead other social institutions to a crisis, namely, a family, marriage. Granting 
broad rights to ethnic communities, the government risks facing the challenges of radical territorial conflicts, that could 
undermine not only the grounds of social consensus, but also the integrity of the government state form. Involvement 
of a religious factor in politics can consolidate political institutions within the state, but lead to confrontations with other 
countries within the framework of international structures.

Key words: individual, identity, gender, religion, ethnos, new institutionalism, political-institutional paradigm.

В статті розглянуто вплив чинника індивідуальної ідентичності на інституціоналізацію суспільно-політичної  
взаємодії з точки зору основних версій нового інституціоналізму. В принципах і методах дослідження феномену 
політичних інститутів відбулися суттєві зміни, в цілому цей процес можливо представити як послідовну трансфор-
мацію політико-інституційної парадигми політичної науки – традиційний інституціоналізм базувався на формалі-
зованому аналізі політико-правової реальності (особливо її складових інститутів), але на сьогодні цей підхід зде-
більшого витіснений новим інституціоналізмом (характеризується як загальна стратегія, в котрій різні дослідження 
об’єднані на основі багатоманітних методологічних принципів). Дослідницька стратегія нового інституціоналізму 
дозволяє аналізувати явища складної природи, характерні для політичної системи, що впроваджує та підтримує 
демократичні стандарти сучасного світу, наприклад можливості для прояву індивідуальної ідентичності, інституці-
оналізованої на колективному рівні агрегації політичних інтересів. Інституціоналізацію індивідуальної ідентичності 
можна визначити як право об’єднання індивідів для представництва та участі у політичних процесах, яке реалі-
зується на основі проблематики певної ідентифікаційної ознаки, тобто статі, етнічної приналежності, релігії тощо.

Визначено, що дослідження даного питання надає можливість вказувати на залучення принципу методоло-
гічного індивідуалізму в цьому напрямку інституційної теорії поряд із аналізом правил та структур політики. 
Політичний дискурс про місце реалізації прав індивідуальних ідентичностей серед інституціоналізованих практик 
соціально-політичної взаємодії може впливати на інституціональний каркас політичної системи та трансформу-
вати статус держави як ключового інституту в політичній системі суспільства та суб’єкта міжнародної політики. 
Забезпечення гендерної рівності для активної участі в різноманітних політичних інститутах (від громадських орга-
нізацій до політичних партій та органів державної влади) є одним із складових демократизації політичної системи, 
що у негативному аспекті може призвести до кризи інші соціальні інститути, а саме сім’ю, шлюб. Так само, надаючи 
широкі права етнічним громадам, влада ризикує зіткнутися з викликами радикальних територіальних конфліктів, які 
можуть підірвати не лише основи суспільного консенсусу, а й цілісність державного устрою. Залучення релігійного 
чинника в політику може консолідувати політичні спільноти всередині держави, але призвести до протистояння 
з іншими країнами в рамках міжнародних структур.

Ключові слова: індивід, ідентичність, гендер, релігія, етнос, новий інституціоналізм, політико-інституційна 
парадигма.
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The problem in common conditions. In the stud-
ies of political science, which normally occurs within 
institutional theory, the emphasis of scientists was 
on direct structural objects (old institutionalism) – it 
should be emphasized, that the study of political insti-
tutions is central to the identifying political science as 
the academic discipline. Over the past quarter century, 
along with the organizational aspects, the coordinate 
system of the researcher includes rules and regula-
tions that stabilize the social and political interaction. 
Transformation of political systems that occurred dur-
ing democracy transits after World War II contributed 
to the development of theories of institutionalization 
as procedural dimension of the institution existence 
and created a framework for the new institutional-
ism conceptualizing. In the studies of the transitional 
period of institutional theory conceptualization, the-
orizing regarding the driving forces of institutional 
development and change, which has pointed to the 
role of personality factors in the political process, 
was started. In our opinion, it is the status of individ-
ual identity in the collective dimension of intergroup 
interaction that can have a significant impact on the 
success of the democratization institutional project. 

Analysis of the latest researches and publica-
tions explanted the indicated problem. Scientific 
analysis of the problems of definition, formation and 
transformation of identity in political science is per-
formed by such scholars as Т. Risse, М. Emerson, 
М. Castells, G.I. Weinshtain et al. The newest direc-
tions of institutions theory development are covered 
thoroughly in the issues of numerous researchers, the 
most famous of them are W. Streeck, B.G. Peters, 
K. Thelen, А.S. Romanuk, А.F. Кolodii et al. But, it is 
important to determine the place of individual identity 
in the system of structures and practices of institution-
alized policies that result from the collision of the reg-
ulatory activities of state authority and the interests of 
various social organizations and community groups. 

Object of the research. In our study we consider 
it appropriate to substantiate the value of the individ-
ual identity factor for stabilization of the behaviour 
institutionalized practices in a society. Tasks of the 
research. To develop this problem, we need to clar-
ify in general the correlation of the individual and the 
institution place in the institutional theory as metathe-
oretic and describe the impact of politics on basic 
individual identities through the use of new versions 
of institutionalism. 

The main content of the research. We turn our 
attention to institutional aspects of political research, 
because we consider that the transformation of them 
plays one of the most prominent roles in political 
space as a real political process, for timely conceptual 
understanding of actual empirical facts makes pos-
sible adequate analysing and perceiving the current 
political situation, thereby enriching political science 
with a new conceptual and methodological basis. 

Actually modern institutional theory comprises two 
objects of analysis – institutions as structures stay in 
the field of scientific research, along with persistent 
patterns of inter-individual interaction practices that 
can be institutionalized in a formalized way. Accord-
ing to N.M. Bogdan, institutional actors use specific 
tools to reduce the uncertainty of human activity 
and interaction by introducing well-known rules and 
order, thus making the actions of subjects more pre-
dictable. The institution becomes a model of behavior 
and cooperation that conforms to the norms of law 
and moral norms and dominates society if they are 
inherent in the majority of the population and have 
its support [1, р. 122]. At the same time, from the 
point of view of representatives of the political and 
institutional paradigm of political science, the politi-
cal institution is the product of collective organizing 
activity of individuals. Thus, the theory of rational 
choice institutionalism recognizes not only the pos-
sibility of regulating the targets of political actors by 
the choice institutions, but also notes the presence of 
motivation of the subjects to maintain a certain state 
of affairs. As pointed out by Yu. Chernetskyi, institu-
tions are defined as networks of interconnected rules 
and norms that govern social relations, contain for-
mal and informal social restrictions that form a sys-
tem of options for actors [6, р. 41]. In addition to the 
«norms» («rules»), notion of institute now involves 
incentive mechanisms for rational actors (persons and 
organizations) to follow the institutional rules (both 
formal and informal). 

Despite the fact that institutions in new institution-
alism are consider as independent political actors with 
their own goals and interests, the real participants of 
the social processes are considered the individuals – 
institutions mostly are constraints that help individu-
als avoid the negative ‘emerging effects’ of collective 
action and enable social actors to work together to 
produce beneficial social goals. N.V. Yeremeieva con-
siders that it provides some opportunity to talk about 
referring this approach to the principle of «methodo-
logical individualism», because the new institutional-
ism in this sense is based at the micro level on a theory 
of practical action, which is rooted in Weberian notion 
of social action as an action oriented towards other 
people [3, р. 78]. Such epistemological turn made 
possible in political science due to the golden age of 
behaviourism research program, in which individual 
interests are milestones for nomination and proving 
of the hypotheses about the nature of phenomena and 
regularities of the political world processes. In turn, 
behaviourism was to the quite long domination in 
the political science of the theories of a formalized 
and legal political analysis primarily as activities of 
state authorities aimed at the control and regulation 
of social and political processes, by precisely these 
institutions. But, in R.M. Smith’s opinion, political 
sciences cannot rely solely on the behavioralism or 
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formal theory at the studying of political institution. 
Instead, the role of historical contexts and meaning 
should not be neglected, especially in researching 
of institution’s political identity [11, р. 301-305].  
Consideration of the subjective factor provides 
an institutional theory by a completeness and, for 
accounting of the approach complexity, allows extend 
its epistemological status to the paradigm of politi-
cal science as a stable conceptual model of theoret-
ical standards of formulating political problems by a 
researcher in a political analysis. 

It should be noted, that the content of the polit-
ical-institutional paradigm of political science it is 
possible to determine as a complex, multidimensional 
combination separate scientific fields, theories and 
concepts, as also principles, approaches and methods 
of scientific policy analysis (as power relations) at dif-
ferent levels of practical implementation (from local 
to global), that developed by numerous groups of sci-
entists, but in the line with a single broad research 
strategy and are used to study complex of intercon-
nected aspects. There are: symbolic-value – officially 
established formal rules and traditionally recognized 
informal practices of individuals behaviour; structur-
al-organizational – the nature and principles of the 
institutions, created by the common will of individ-
uals associations; procedural-transformational – fea-
tures of design regulatory-structural, and cultural-ide-
ological foundations of the political system of the 
society and their subsequent transformation under the 
influence of internal and external factors. 

There are some peculiarities of realization the 
political-institutional paradigm as research strategy 
in political science – this paradigm has some main 
features of implementation of researches in the plane 
of case studies at different analytical levels through 
the use of several sets of approaches. Political-le-
gal approaches (formal legal, ideographic, nomo-
thetic, and interpretive) were the basis of institutional 
research in the framework of classical institutional-
ism, the subject of which was a state (as the central 
institution) and governmental institutions (till the 
middle XX). Political and cultural approaches (his-
torical-comparative, system, structural-functional, 
60-70’s XX) recorded the change in emphasis on the 
legal aspects of the functioning political institutions to 
informal study of factors, influenced the process and 
the political reality in general – myths, traditions, and 
informal political practices. The complex of multidis-
ciplinary approaches: in new institutionalism (from 
80’s XX till nowadays) are widely used achieve-
ments of almost all branches of scientific knowledge 
(not exceptionally legal science or cultural studies, 
but also sociology, economics, psychological, etc.), 
specific versions of it enriched by theories that have 
interdisciplinary nature (economic sociology, gender 
theory, etc.). Moreover, actively involved the meth-
odology of natural sciences (evolutionism, morpho-

genesis, etc.), widely used methods of mathematical 
analysis (e.g., rational choice institutionalism), while 
retaining the historicity and not rejected completely 
normative analysis. 

In the plane of the political and institutional par-
adigm of political science, the scholars distinguish 
various analytical versions of the institutional the-
ory, but we agree with the P. Hall and R. Taylor to 
identify historical, sociologic and rational choice 
institutionalism as the most significant. According to 
named researchers, historical institutionalism defines 
institutions procedurally through routines, norms, and 
conventions embedded in the organizational structure 
of the political economy. But, at the point of view of 
sociological institutionalists, institutions influence 
behaviour mostly through the cognitive scripts, cat-
egories, and models they provide – institutions and 
individual action are therefore mutually constitutive, 
and so any «rational act» is also socially constituted. 
In rational choice type of new institutionalism as a 
whole might benefit from more attention to the way 
in which frames of meaning, scripts and symbols 
emerge not only from processes of interpretation but 
also from processes of contestation [8, р. 938-954]. 
Through historical process studying, historical institu-
tionalism aims to identify the causal mechanisms that 
lie behind particular empirical processes; for rational 
choice scholars, connecting micro-level interactions 
to macro-level processes and events, it is important 
to pay attention on the ways that individuals make 
choices within constraints that sociological institu-
tionalists define as frames of meaning, which deter-
mine formal and informal collections of interrelated 
norms of appropriate individual’s behaviour. 

In order to determine how the established practices 
of institutionalized social and political interaction 
influence determination of the political actor behav-
ioural strategies, their motivation to meet their own 
interests within certain socially designed conventions 
in respect of their own and group identity and how 
they affect the macrostructure functioning level in the 
long-term dimension, we chose to analyse the gender, 
religious and ethnic criteria. 

Gender is present in the processes, practices, 
images and ideologies, and distributions of power 
in institutions. Gender relations play out at different 
institutional levels, ranging from the construction of 
images, symbols, and ideologies that justify, explain 
and legitimize institutions and their gendered pat-
terns of hierarchy and exclusion [7, р. 567-568]. As 
an example of institutional mechanisms for imple-
menting and ensuring gender policy, researches can 
identify the problems and directions of the elemen-
tary strategic vision of the benefits of gender policy 
in ensuring equal rights and opportunities for women 
and men. [2, р. 34]. In that sense, it may be noted that 
social and political institutions also act as factors of 
behaviour legitimizing standards that identify politi-
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cal actors based on gender differences in their insti-
tutional status – whether they can and to what extent 
participate in the political process (and still while 
electing a woman as the head of state or government, 
the media puts an emphasis on her gender, rather than, 
for example, her educational back ground). For devel-
oped countries the discourse of gender equality is a 
symbolization of commitment to democratic values 
and the desire to enter the circle of these countries 
leads to the necessity of political transformation, but 
as noted by A.A. Grusheva and I.G. Kantsur, even 
among scientists there is a possible polemic regard-
ing the fact that the issues of gender equality in the 
democratic state system of Ukraine are imposed on 
us from Western society and are artificially contrived 
[2, р. 30]. Outlining what a feminist historical institu-
tionalism analysis of transitions to democracy might 
look like, G. Waylen concludes that one of the poten-
tially most significant contributions of this type of a 
theory is in that it can help to understand how positive 
gender change, such as improvements in women’s 
substantive representation, can come about [12]. 

Since religious institutions and organizations 
implement regulatory impact on their members, facil-
itating to create particular targets, values and ideals, 
they just cannot be involved in the political process. 
Religion remains one of the most important social 
institutions that play a significant role in the construc-
tion of social reality, namely, it is an effective way 
to legitimize and support the existing social order. 
For example, social doctrines and social teachings 
of Christian churches became a reaction to questions 
about the place and role of the Church in modern 
social life. They reflect the views and instructions of 
the Church not only regarding the personal behav-
iour of believers, but also regarding the duties of a 
Christian towards society as a whole, that is, his social 
responsibility [5, р. 57]. According to M.D. McGinnis, 
religion is might be envisioned as conveying a multi-
functional configuration of private and club benefits 
to its members as well as public goods to society as 
a whole. By helping establish a widespread sense of 
morality among the population, religious institutions 
help secure the foundation for a stable and prosperous 
society, by lowering the transaction costs required to 
impose limits on the actions of private actors and pub-
lic authorities. Religious activities can generate posi-
tive externalities, particularly a general level of social 
capital upon which all members of society can build 
it. In other circumstances, intense religious belief may 
provide the fuel for deep-seated political antagonism 
and war. A religious actor confronts the same funda-
mental trade-offs inherent in any form of agency – in 
this sense, considers M.D. McGinnis, a religious actor 
is a rational actor like any other [10]. Protection of 
religious beliefs as an identity part of the dominant 
social group under certain conditions may become an 
ideological doctrine element that can transform the 

institutional system, rejecting the ideals of democ-
racy – e.g., conversion of the presidency institution to 
the life and inherited position justified by the higher 
order factors hides maximization individual or narrow 
class preferences.

Ethnic communities are political subjects as well, 
and thus they can engage in political institutions or 
create their own intergroup unities as a manifesta-
tion. The purpose of the community activities is to 
preserve and develop ethnic identity, but therewith 
organization, streamlining and formalization of rela-
tions with other communities and state authorities – 
institutionalization with the inevitable politicization 
of operation takes place (Y.V. Kosmii). At the same 
time, ethnic groups are the objects of state authority 
activities through a broad set of the state ethnic pol-
icy measures. For example, establishment of special 
bodies for the ethnic relations regulation, regulatory 
consolidation of ethnic communities’ status (legal-
ization of potential representation) and even grant-
ing the right to form independent territorial units [4]. 
R.C. Smith in «Mexican New York: Transnational 
lives of new immigrants» (2006) traces the origins 
and evolution of the institution of «transnational life» 
through examination of relationship practices between 
immigrants. He posits transnational life as embod-
ied in identities and social structures that help form 
the life world of immigrants and their children and 
constructed in relations among people, institutions, 
and place. For Smith’s ethnographic population, the 
institutional change unfolds slowly – and non-lin-
early – over the course of lifetimes and generations 
rather than months or years. He explains shifts in the 
migration experience over time as an outcome of the 
complex interplay of institutions with each other and 
with individuals, wrangling admirably with the struc-
ture/agency dialectic – the ultimate goal of historical 
institutionalism [9]. Politicization of ethnic identity 
makes problematic the implementation of national 
policy on specific issues (e.g., language), escalates 
internal state or regional conflict to the level of inter-
national politics, seeking international recognition of 
the representative nature of the institutions of a new 
territorial entity. 

Conclusion. There have been changes in the 
principles and methods of studying phenomenon of 
political institution and we might present this pro-
cess as a sequential shift in political-institutional 
paradigm of political science – traditional institu-
tionalism was based on a formalized analysis of the 
political and legal reality (especially institutions), 
but today this approach is mostly replaced by new 
institutionalism (is characterized as a general setting, 
in which the various studies are combined, based on 
different methodological principles). The research 
strategy of new institutionalism allows analysing 
the political phenomena of complex nature that are 
typical of the system, implementing and maintain-
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ing democratic standards of politics in the modern 
world, such as individual identity institutionalized at 
the collective level of political interest aggregation.  
Institutionalization of individual identity can be 
defined as the right of an association of individuals 
to representation and participation in politics who 
united based on a certain identifiable feature, i.e., 
gender, ethnicity, religion, etc. 

The political discourse about the place of indi-
vidual identities among institutionalized practices of 
social and political interaction can transform insti-
tutional framework of the political system and to 
determine the status of the state as a key institution 
in the political system of the society and an actor in 

international politics. Ensuring gender equality for 
the active participation in various political institutions 
(from NGOs to political parties and state authorities) 
is one of the typical evidences of the political system 
democratization, which could lead other social insti-
tutions to a crisis, namely, a family, marriage. Grant-
ing broad rights to ethnic communities, the govern-
ment risks facing the challenges of radical territorial 
conflicts, that could undermine not only the grounds 
of social consensus, but also the integrity of the gov-
ernment state form. Involvement of a religious factor 
in politics can consolidate political institutions within 
the state, but lead to confrontations with other coun-
tries within the framework of international structures. 
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У статті визначено, що децентралізація як реформа публічної політики має власну специфіку у постсоціаліс-
тичних країнах. У транзитивних країнах Центральної Європи децентралізація стала «навздогінною реформою», 
своєрідним доповненням (завершенням) політичних і економічних реформ. З розгортанням процесів відцентро-
вості у практиці державотворення західна політична наука розробила концептуальні підходи до розуміння полі-
тичної і управлінської природи децентралізації. Відповідно до критерію багатофункціональності децентралізації, 
Д. Трейсман визначає шість базових концепцій: вертикальна, децентралізація прийняття рішень, децентралізація 
призначень, електоральна децентралізація, фіскальна децентралізація та кадрова децентралізація. Сучасними 
моделями децентралізації за А. Шнайдером є фіскальна (бюджетно-фінансова автономія громад), адміністративна 
(сукупність компетенцій місцевої влади) та політична (політичні та електоральні процеси на місцях) децентраліза-
ція. У перші десятиріччя постсоціалістичної трансформації найбільші успіхи у відцентровості регіонів характерні 
для центральноєвропейських країн. П. Свяневич основними сучасними тенденціями постсоціалістичної децентра-
лізації визначає недосконалість адміністративно-територіального поділу країни, складність у горизонталі управ-
ління, ступінь фінансової автономії місцевих громад і їхню частку у загальнодержавному ВВП.

На практиці реформа децентралізації тісно пов’язана із темпами демократичної трансформації. Дж. Данн 
і Д. Ветцель визначають Польщу, Угорщину та Чехію після 1990-их рр. як країни з найкращим потенціалом до успіш-
ної реформи децентралізації. Натомість найбільш проблемними у питаннях відцентровості залишаються більшість 
пострадянських центральноазійських країн, Молдова та Албанія. Перспективи України оцінюються у форматі 
«спонтанної децентралізації», яка залежить від тяжкості політичних криз і міцності сепаратистських рухів. 

Ключові слова: концепції, моделі, децентралізація, регіоналізація, постсоціалістичні трансформації.

In the present study, the author determines that decentralisation as a public policy reform has peculiarities in each 
post-socialist country. In transitive Central European countries, decentralisation became a “catch-up reform”, a supple-
ment to political and economic reforms. With centripetal processes in the state-building practice underway, Western polit-
ical science conceived conceptual approaches to the political and administrative essence of decentralisation. According 
to the criterion of decentralisation multifunctionality, D. Treisman points out six fundamental concepts: vertical decentrali-
sation, decentralisation of decision-making, decentralisation of appointments, electoral decentralisation, fiscal decentral-
isation and personnel decentralisation. As A. Schneider argues, the modern decentralisation models are the following: 
fiscal (budgetary and financial autonomy of communities), administrative (the total of local authorities’ competencies), and 
political (political and electoral processes on the ground) decentralisation. In the first decades of the post-socialist trans-
formation, Central European countries made the most progress in decentralising. P. Swianiewicz argues that the flawed 
administrative-territorial division of the country and complex chain of command are the principal decentralisation trends in 
post-socialist countries, financial autonomy of local communities and their share in the national GDP.

In practice, there is a correlation between the decentralization reform and the democratic transformation pace. J. Dunn 
and D. Wetzel argue that after the 1990s, Poland, Hungary, and the Czech Republic had the best potential for successful 
decentralization reform, whereas most of the post-Soviet Central Asian countries, Moldova, and Albania remained the 
most problematic. Ukraine’s decentralization prospects can only be spontaneous, depending on the severity of political 
crises and the intensity of separatist movements.

Key words: concepts, models, decentralisation, regionalisation, postsocialist transformation.

Постановка проблеми. Успішне завершення 
політичних і економічних трансформацій у час-
тині колишніх соціалістичних автократій, поряд 
з тим, ставить перед нами цілу низку нових 
питань. По-перше, навівши «демократичний 
порядок» на вищому державному рівні та сприя-
ючи розвитку активного громадянського суспіль-
ства, серед країн регіону актуалізуються питання 
розвитку місцевої демократії. По-друге, вступ 
вісімки колишніх постсоціалістичних країн до 
Європейського Союзу у 2004 р. став сильним 
імпульсом для завершення децентралізаційних 
реформ. Адже без функціонуючої децентралі-

заційної системи кранам було важко входили 
до європейської системи когезії (зближення 
регіонів за рахунок дієвої системи транскор-
донного співробітництва). Зрештою, реформа 
децентралізації стала стратегічною реформою  
для України, починаючи з 2014 р. Сучасна полі-
тична наука у різних теоріях та концепціях шукає 
відповіді на актуальну проблематику впрова-
дження децентралізації серед країн колишнього 
соціалістичного табору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Реформа децентралізації і пов’язані з нею про-
цеси є мейнстримовою темою як у вітчизняній, 
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так і у зарубіжній мультидисциплінарній науці. 
Це праці, які торкаються політичної науки, еко-
номіки та науки публічного (державного) управ-
ління. Оскільки постсоціалістична децентралі-
зація досліджується крізь призму західної науки, 
доцільно згадати провідних теоретиків і практи-
ків децентралізаційних процесів у західній науці. 
Базовими теоретиками політичних аспектів децен-
тралізації виступають Даніель Трейсман, Аарон 
Шнайдер, Тереза Тер-Мінасян, Пранад Бардхан. 
Власне дослідженню концепцій цієї четвірки при-
свячена ця стаття. Окремо слід згадати науковців, 
які концентруються на дослідженні постсоціаліс-
тичної децентралізації, а саме Джонатан Данн, 
Дебора Ветцель, Павел Свяневич.

Основна мета статті полягає в аналітичному 
огляді концепцій, які розкривають специфіку реа-
лізації реформи децентралізації у постсоціаліс-
тичних країнах Центральної Європи.  

Виклад основного матеріалу. Основні визна-
чення децентралізації як системи та процесу, так 
чи інакше ототожнюються з основними функ-
ціями держави, а саме законотворча (законотво-
рення), виконавча компетенція органів влади та 
функція судочинства [1]. Під децентралізацією 
(або її протилежністю централізацією) необхідно 
розуміти систему управління та організацію 
влади. При визначенні ступеню децентралізації 
враховується юрисдикція влади, яка, у свою чергу, 
пов’язана з територіальними межами та кількіс-
ними показниками населення. Децентралізація 
на практиці формує чітку структуру управління, 
де нормативні повноваження наділені владними 
компетенціями. Відповідно децентралізована сис-
тема управління визначає характер відносин між 
центром і регіонами. Сучасні політичні системи 
є складними багаторівневими конструкціями, які 
включають розподіл п’яти атрибутів (інституцій) 
між різними рівнями влади: 

1) орган управління, який приймає рішення;
2) орган управління відповідальний за призна-

чення;
3) вибори (національні, регіональні, місцеві);
4) фіскальні ресурси;
5) персонал, задіяний в органах управління 

(фактично публічні службовці) [1].
Виходячи з багатофункціональності децен-

тралізації, Даніель Трейсман визначає шість кон-
цепцій децентралізації [1]. Перша концепція – це 
вертикальна децентралізація, яка формує сис-
тему урядових рівнів управління, тобто, кількість 
відповідних управлінських рівнів від центру до 
муніципалітетів. Окремий рівень влади є повно-
правним через функціональну виконавчу владу 
місцевих адміністрацій (передусім, компетенція 
до автономного прийняття рішень). У такому разі 
органи виконавчої влади наділені трьома атрибу-
тами функціонуючої децентралізації, зокрема: 

1) розширене фінансування з державного 
бюджету (реалізується переважно на перших ета-
пах реформи децентралізації);

2) доступ місцевих адміністрацій до регулю-
вання процедур надання публічних послуг;

3) територіальний юрисдикція, яка включає 
комплекс управлінських компетенцій [1].

Друга концепція – децентралізація прийняття 
рішень – це політична децентралізація, яка визна-
чає здатність конкретного рівня управління до 
прийняття рішень. Іншими словами, якщо центр 
прийняття рішень зосереджений на урядовому 
рівні, система є більш централізованою; тоді якщо 
місцеві органи влади наділені вагомою компе-
тенцією управління, система є більш децентралі-
зованою. Безперечно, ця нормативна система не 
завжди відповідає її управлінському вмісту. Багато 
що залежить від існуючого (реально функціоную-
чого) конституційного розподілу влади між цен-
тром і регіонами, який саме обсяг компетенцій 
покладено на адміністрації територіальних гро-
мад, пріоритет сфер, в яких реалізуються повно-
важення територіальних громад.

Децентралізація призначень є третьою кон-
цепцією децентралізації, яка залежить від порядку 
призначення виконавчих органів.

За таких умов рівень децентралізації вимірю-
ється на основі декількох варіантів призначення 
посадових осіб: якщо центральний рівень фор-
мує (призначає) місцеві органи виконавчої влади, 
то система централізована; якщо місцева адміні-
страція призначає місцевих посадових осіб чи їх 
обирає територіальна громада – система децен-
тралізована. Слід відмітити, що децентралізовані 
системи, в яких посадові особи призначаються 
місцевою елітою, а не обираються місцевою гро-
мадою, створюють певні загрози для розвитку 
місцевої демократії. У результаті може сформува-
тися закрита система рекрутування місцевих еліт 
з ознаками олігархії.

Четверта модель децентралізації або електо-
ральна децентралізація пріоритетним у форму-
ванні місцевих законодавчих органів та посадових 
осіб визначає виборчий фактор. У цій моделі важ-
ливо з’ясувати електоральний принцип обрання 
більшої частини місцевої політичної еліти. Осно-
вними шляхами формування еліти є регулярні міс-
цеві вибори; допускається й електоральний меха-
нізм обрання спільноти законодавців, які потім 
обирають вищих посадових осіб до місцевих 
адміністрацій. Відповідно, чим більше чиновни-
ків обирає громада на виборах, тим більше децен-
тралізованою є система.

Концепція фіскальної децентралізації висвіт-
лює одну з ключових проблеми, які виникають 
у ході реформи децентралізації, тобто, інститу-
ційну здатність територіальних громад автономно 
розпоряджатися доходами і раціонально фор-
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мувати власні витрати. Стереотипно фіскальна 
децентралізація може означати один із завер-
шальних етапів реформи децентралізації в пост-
соціалістичних країнах. Практика реформування 
постсоціалістичних країн доводить, що фіскальна 
децентралізація пропорційна темпам економічної 
трансформації.

Остання концепція Даніеля Трейсмана – 
кадрова децентралізація визначається раціональ-
ністю розподілу адміністративного персоналу між 
різними рівнями влади. Існує наступне правило 
децентралізації: чим більше адміністративного 
персоналу зосереджено на нижчих рівнях, тим 
більше децентралізована система [1]. Окрім цього, 
існує проблема у рівні професійних компетенцій 
працівників зайнятих на державній службі та їх 
здатність до адаптації до інструментів електро-
нного урядування. Останнє є особливо важливим 
у світлі низького електронного технічного забезпе-
чення державної служби в пострадянських країнах.

Достатньо часто децентралізацію зводять до 
процесу делегування повноважень від централь-
ного уряду до місцевих органів влади. Безсум-
нівно такий підхід є обмеженим і значно знижує 
управлінський потенціал децентралізації. Аарон 
Шнайдер вважає, що сучасна концепція децентра-
лізації включає три основні моделі:

1) фіскальна децентралізація або реальний 
обсяг фінансових пільг, які Уряд надає регіонам чи 
фіскальна автономія місцевого самоврядування;

2) адміністративна децентралізація, яка 
визначає ступінь управлінської автономії місце-
вих адміністрацій від центрального уряду;

3) політична децентралізація передбачає 
делегування та реалізацію повноважень до місце-
вих органів влади, особливо щодо представниць-
ких функцій [2, c. 33].

У контексті політичної моделі децентралізації 
на передній план виходять електоральні процеси 
на місцях. З отриманням інституційної самовряд-
ності регіони (муніципалітети) також отримали 
здатність формувати власні представницькі органи 
влади. Через інститут регіональних (муніципаль-
них) виборів формується місцева політична еліта 

відповідальна за прийняття управлінських рішень 
на місцях. У політичній кон’юнктурі з’являється 
і поширюється практика «незалежних» кандида-
тів, дистанційованих від мейнстримних політич-
них партій та ідеологій. Головна функція неза-
лежних кандидатів полягає у захисті інтересів 
місцевої громади, фактично власного електорату. 
Проте, на думку словацького дослідника Марцела 
Мартинковича, політична практика словацьких 
«незалежних» депутатів, скоріше, свідчить про 
їхню політичну кон’юнктурність, ніж політичну 
самодостатність [3, c. 59]. 

Якщо децентралізацію розглядати як оптималь-
ний механізм делегування повноважень, то отри-
муємо дві протилежні точки зору. А саме владний 
центр, який делегує повноваження (центральний 
уряд), і владний центр, який отримує необхідні 
повноваження (місцеві органи влади). Розглянемо 
на практиці структуру основних моделей децен-
тралізації, яка формується у процесах делегування 
повноважень від центру в регіони (див. табл. 1).

Якщо децентралізацію розглядати як комплек-
сний процес, який охоплює три сегменти – фіс-
кальну політику, адміністративну компетенцію 
та електоральні процеси на місцях – отримаємо 
об’єктивну картину стану децентралізації у різних 
країнах чи регіонах світу. Заслуговує на увагу той 
факт, що наприкінці ХХ ст. політична тенденція 
делегування управлінських повноважень від цен-
тру до регіонів проявлялася як в унітарних, так 
і в федеративних країнах [4]. Реформа децентра-
лізації, яка не була притаманна країнам з більш 
централізованою системою уряду, стала пріори-
тетним напрямом внутрішнього реформування 
та реалізувалась на локальному рівні. Очевидно, 
поглиблення «третьої хвилі демократизації» [5] 
через посткомуністичні трансформації початку 
1990-их рр.  принесло закріплення демократії 
у світі, а децентралізація стала незмінним атрибу-
том успіху демократичних перетворень. На період 
розгортання посткомуністичних реформ середини 
1990-их рр. децентралізація полягає у виконанні 
двох прикладних функцій, таких як політична 
(підвищення відповідальності політичної еліти 

Таблиця 1
Структура моделей децентралізації через делегування повноважень «центр → регіони»

Напрям делегування Модель децентралізації Індикатори

 Центр → Регіони

Фіскальна децентралізація Субнаціональні витрати
Субнаціональні прибутки1

Адміністративна децентралізація Оподаткування
Трансферти2

Політична децентралізація Національні вибори
Регіональні/муніципальні вибори

Джерело: розроблено автором на основі концептуальних підходів А. Шнайдера [2, c. 41]

1 Маються на увазі прибутки у системі загальних витрат і прибутків.
2 Мова про трансферти у складі субнаціональних дотацій та прибутків.
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(регіональної еліти) перед власним електоратом), 
та вдосконалення механізмів надання державних 
(адміністративних) послуг місцевій громаді [4, c. 3].

У 1990-х роках децентралізація закріпилась 
як пріоритетна реформа в країнах з перехідною 
економікою. Незважаючи на потребу в демокра-
тії на посткомуністичному просторі, наприкінці 
1990-х років Світовий банк визначив децентра-
лізацію як пріоритетну реформу у світі [6]. Для 
перехідних країн децентралізація традиційно 
включає три компоненти:

1) делегування повноважень з центру в регіони;
2) своєчасне та повне надання адміністративних 

послуг на рівні місцевих територіальних громад;
3) ефективне ведення бізнесу на місцевому 

рівні [7].
При цьому слід розуміти, що нормативний вимір 

децентралізації часто резонує з процесом впрова-
дженням та проміжними результатами реформи. 
У багатьох випадках успішна децентралізація 
залежить, з одного боку, від поведінки місцевих 
еліт, а з іншого, від реального бажання централь-
ного уряду делегувати управлінські повноваження 
на локальний рівень. Крім того, помилково оціню-
вати загальний успіх децентралізації ситуативно, 
виключно як тимчасове економічне зростання 
у муніципалітеті (регіоні) або пов’язувати регіона-
лізацію політики з наслідками локальних політич-
них реформ. Для поглиблення децентралізації дії 
центральних урядів повинні бути спрямовані на:

а) залучення жителів територіальної громади 
до активної участі у місцевій політиці, при чому не 
тільки шляхом голосування на місцевих виборах;

б) боротьба з місцевим олігархатом, прийняття 
рішень, які унеможливлюють поширення олігар-
хічних тенденцій серед місцевих еліт;

в) надання технічної та професійної підтримки 
в регіонах;

г) проведення систематичних фінансових ауди-
тів та оцінка якості надання адміністративних 
послуг, 

д) збільшення інвестицій у масштабні промис-
лові об’єкти у регіонах тощо [7, c. 202–203].

Для країн посткомуністичного табору децен-
тралізація стала «навздогінною реформою». 
Справа в тому, що кінцевою метою економіч-
них перетворень у 1990-х рр. було прощання 
з командно-адміністративними принципами 
управління (планування). Перехідним урядам 
у Центральній і Східній Європі довелося відмови-
тися від своїх недавніх широких «соціалістичних 
компетенцій» і, у деяких випадках, розпочати три-
валий процес делегування частки адміністратив-
них повноваження до новосформованих органів 
влади на місцях. Нова ринкова реальність вима-
гала від держави значного підвищення якості та 
обсягу надання державних послуг громадянам. 
Управлінська структура Уряду і проміжні адміні-

стративні одиниці, які формують цілісну систему 
адміністративно-територіального устрою країни 
починають відігравати важливу роль. Наприкінці 
1990-их рр. регіони все частіше порушують інсти-
туційні питання власної відповідальності та авто-
номії [8]. Джонатан Данн і Дебора Ветцель кла-
сифікують посткомуністичні країни за глибиною 
досягнутої децентралізації наприкінці 1990-х рр. 
Країни поділяються на шість основних груп:

1) країни з найбільшими досягненнями 
у реформі децентралізації, які спроможні продо-
вжувати інституційні реформи в управлінські сис-
теми (Польща, Угорщина та Чехія);

2) країни, в яких децентралізація не є сталою 
внутрішньою реформою, але децентралізацію 
необхідно провести як необхідні вимогу приєд-
нання до Європейського Союзу (Словаччина, тріо 
балтійських країн, Румунія та Болгарія);

3) країни зі «спонтанною децентралізацією», 
спричиненою політичними кризами чи сепара-
тистськими рухами (зокрема, Україна, Росія);

4) країни з нерозвиненими демократичними 
інститутами, у структурі яких децентралізація 
може стати потенційно пріоритетною реформою 
управління (Білорусь, пострадянська Центральна 
Азія (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан));

5) країни, які потерпали від наслідків грома-
дянської війни та в яких наявна територіальна 
неоднорідність (Хорватія, Боснія і Герцеговина);

6) країни, які є невеликими територіально та 
не проводять системних реформ (Молдова, Гру-
зія, Вірменія, Киргизстан, Албанія, Таджикистан, 
Туркменістан) [8].

Звичайно, типологізація Данн та Ветцель сто-
сується підсумків тільки першого десятиріччя 
системних трансформацій колишніх комуністич-
них автократій. Тут не слабо враховані фактори 
поглиблення європейської інтеграції чи зовсім 
не враховується авторитарищація держав у Росії. 
Білорусі і фактично всій центральній Азії. Проте 
помітні загальні тенденції впровадження децен-
тралізації на початковому етапі, що у подальшому 
заклало інституційну основу для стратегічного 
успіху чи невдач реформи.

Процеси децентралізації у фінансових системах 
посткомуністичних країн мають свої особливості 
(передусім, у порівнянні із західними країнами). 
Тому децентралізацію важко пояснити виключно 
як економічний феномен, який полягає у здатності 
місцевих адміністрацій самостійно формувати 
видатки і прибутки у власному бюджеті чи мож-
ливість знайти збалансованість у податковій полі-
тиці. Сучасна ефективна система фінансування 
регіонів у посткомуністичних країнах Централь-
ної Європи повинна враховувати такі фактори [9]: 

а) особливості адміністративної структури 
держави і модель територіального поділу місцевої 
громади;
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б) горизонталь управління між різними рів-
нями регіону (муніципалітету);

в) загальна фінансова незалежність держави 
від зовнішньофінансових факторів, а також спро-
можність місцевої громади проводити автономну 
фіскальну політику;

г) частка місцевих громад у національному ВВП, 
у т.ч у системі прибутків та видатків у бюджеті.

Висновки. Реформа децентралізації, яка впро-
ваджувалась десятиріччями у постсоціалістичних 
країнах Центральної Європи й дотепер є пред-
метом розглядається з різних позицій у західній 
науці. Пріоритетними моделями децентралізації 
визначаються фіскальна, адміністративна та полі-

тична децентралізація. Фіскальна децентралізація 
стимулює органи влади на місцях до самостійного 
ведення фінансово-бюджетної політики, форму-
вання виваженої податкової політики та регулю-
вання прибутків і видатків в інтересах громади. 
Адміністративна децентралізація визначає міру 
делегованих повноважень і фактичну управлінську 
компетенцію місцевих органів влади. Політична 
децентралізація торкається місцевих електораль-
них процесів та тенденцій до олігархізації місце-
вої політичної еліти. Перспективними виглядають 
подальші наукові дослідження практики децентра-
лізації у сучасних країнах Центральної Європи, 
враховуючи їхнє постсоціалістичне минуле. 
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У статті розглянуто та проаналізовано структуру парламентів країн світу. Їх досвід становлення однопалатної та 
двопалатної системи. Розглянуто перспективи впровадження бікамералізму в сучасній Україні. А саме актуальність 
нашого дослідження зумовлена тим, що пріоритетами зовнішньополітичної діяльності України є посилення співп-
раці з ЄС та НАТО,  реалізація амбіцій України щодо членства. Країна спирається на досвід європейських парт-
нерів, прагнучи покращити економічне становище громадян. Наразі в Україні діє однопалатний парламент (моно-
камеральний). Перехід української держави до розвинутого демократичного стану є вочевидь наразі неможливим 
без структурної модернізації вітчизняної політичної системи. В першу чергу, йдеться про нагальну необхідність 
підвищення функціональної якості провідних політичних інститутів країни – парламенту, уряду та політичних партій.

Одним із ефективних кроків, направлених на одночасне часткове вирішення усіх трьох перелічених завдань, 
є запровадження нової для України (але випробуваної в Європі та світі) структури парламенту – двопалатної.

Протягом усієї історії дискусій з приводу впровадження другої палати парламенту в Україні можна виділити 
декілька окремих проєктів, які не є комплексними, однак являють собою спроби визначити, яка саме модель біка-
меральної структури законодавчого органу є більш актуальною для політичної ситуації в Україні. Втім, ці спроби 
відзначалися епізодичним характером, не дійшли до стадії прийняття, незважаючи на те, що дані проєкти були 
потенційними засобами вирішення конкретних тимчасових інституціональних проблем.

Водночас, зважаючи на складність української ситуації, а саме існування в країні низки сталих регіональних 
геоекономічних кластерів та геокультурних розколів, можливе запровадження двопалатного парламенту здатне 
створити скріплюючий інститут гарантованого представництва «регіональних бізнес-політичних інтересів» та 
запропонувати алгоритм  нового співіснування в цілому розвинутого центру та регіонів-донорів, що катастрофічно 
регресують в інфраструктурі, бізнес-середовищі та інвестиційному накопиченні. Саме розбалансованість відносин 
«центр – периферія (регіони)», створюють проблеми внутрішньо національного протистояння по осі «Схід – Захід» 
та сприяють появі геополітичних викликів, так званих сценаріїв «федералізації» або «регіонального геополітичного 
самовизначення».

Спробуємо відповісти на питання – чи потрібен бікамералізм унітарним державам та Україні зокрема.
Ключові слова: бікамералізм, монокамералізм, парламент, система парламенту, двопалатна структура 

парламенту.

The structure of parliaments of the world countries is considered in the article and analysed. Their experience of 
becoming of the unicameral and bicameral system. The prospects of introduction of бікамералізму are considered in 
modern Ukraine. Namely actuality of our research is predefined by that priorities of foreign-policy activity of Ukraine are 
strengthening of collaboration from ЄС and NATO, realization of ambitions of Ukraine in relation to membership. A coun-
try leans against experience of the European partners, aiming to improve economic position of citizens. Now unicameral 
parliament (монокамеральний) operates in Ukraine. Passing of the Ukrainian state to the developed democratic state is 
obviously now impossible without structural modernisation of the home political system. First of all, speech goes about 
the urgent necessity of increase of functional quality of leading political institutes of country – parliament, government and 
political parties.

One of the effective steps sent to the simultaneous partial decision all three enumerated tasks is an input of new for 
Ukraine (but tested in Europe and world) of structure of parliament –bicameral.

During all history of discussions concerning introduction of the second chamber of parliament in Ukraine it is possible 
to distinguish a few separate проєктів, that are not complex, however show a soba attempts to define, which one model of 
бікамеральної structure of legislative body is more actual for a political situation in Ukraine. However, these attempts were 
marked episodic character, did not reach an acceptance to the stage, without regard to that these projects were potential 
facilities of permission of concrete temporal institutional problems.

At the same time, having regard to complication of the Ukrainian situation, namely existence is in the country of row 
of permanent regional геоекономічних clusters and geocultural dissidences, the possible input of bicameral parliament 
is able to create the clamping institute of assured представництва “of regional бізнес-політичних interests” and offer the 
algorithm of new coexistence of the center developed on the whole and regions-donors, that catastrophically regress in an 
infrastructure, business-environment and investment accumulation. Exactly disbalance of relations a “center is periphery 
(regions)”, create problems inwardly national opposition for axes “East is the West” and assist appearance of geopolitical 
calls, so-called scenarios of «федералізації» or “regional geopolitical self-determination”.

Will try to answer a question – or бікамералізм is needed to the unitary states and Ukraine in particular.
Key words: bicameralism, monocameralism, parliament, system of parliament, bicameral structure of parliament.
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Парламент – це виборний колегіальний орган 
держави, наділений нормотворчими, фінансовими 
та контрольними повноваженнями, що діє в умо-
вах демократичного режиму. Він є представниць-
кою установою країни. Колегіальний за своєю 
внутрішньою структурою та принципами діяль-
ності він представляє різноманітні групові, пар-
тійні та національні інтереси. 

За своєю структурою вищі представницькі 
органи є одно- та двопалатними (бікамеральними). 

Двопалатна структура парламенту властива як 
унітарним, так і федеративним державам, проте 
принципи формування верхньої палати федератив-
ної країни відмінні, порівняно з унітарною держа-
вою, що має у своєму складі верхню палату. Нижня 
палата у двопалатному парламенті називається 
по-різному: Палата представників (Австралійський 
Союз, США, Японія та ін.), Палата депутатів (Іта-
лія, Мексика), Національна рада (Австрія), Дер-
жавна Дума (Російська Федерація), Народна палата 
(Індія), Сейм (Польща), Палата громад (Великобри-
танія, Канада), Віче республік (Союзна Республіка 
Югославія), Національні збори (Франція) тощо1. 

Найпоширеніші назви верхньої палати пар-
ламенту – Сенат (Бразилія, Аргентина, Іспанія, 
Італія, Польща, Румунія, Франція та ін.); Палата 
сенаторів (Мексика); Палата радників (Японія); 
Рада штатів (Індія); Палата лордів (Велика Бри-
танія); Федеральна рада (Австрія); Віче громадян 
(Союзна Республіка Югославія); Рада Федерації 
(Російська Федерація). 

Однопалатна система парламенту є характер-
ною для мононаціональної держави, що займає, як 
правило, невелику територію. Джерела її виник-
нення різноманітні. В одних країнах однопалатна 
структура парламенту була встановлена разом 
з утворенням незалежної держави. Так, у Болга-
рії після закінчення болгаро-турецької війни була 
прийнята Тирновська Конституція 1879 p., яка 
передбачала однопалатні Народні збори. 

Після Другої світової війни від двопалатної 
структури парламенту відмовилися Греція, Данія, 
Швеція, Португалія, Туреччина, Єгипет, Нова 
Зеландія, Еквадор та інші країни. Однопалатній 
структурі парламенту надала перевагу Об’єднана 
Республіка Танзанія. 

На думку деяких політологів і державознавців, 
однопалатний парламент більше відповідає демо-
кратичному устрою та однонаціональному складу 
населення. Він простіший та ефективніший, зако-
нодавча процедура не настільки складна, як у дво-
палатному парламенті. Так, казахський політолог 
Досим Сатпаєв у своєму інтерв’ю зазначив: «Казах-
стану потрібен однопалатний парламент, оскільки 
поява двопалатного парламенту в унітарній дер-

1 Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник  М. С. Горше- 
ньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки.  
2- е вид., допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

жаві – це скоріше виняток, ніж правило і пере-
важно характерне для автократичних систем»2. 
Можна зазначити, що на пострадянському про-
сторі казахстанську модель двопалатного парла-
менту із задоволенням перейняли й інші унітарні 
країни – Білорусь, Узбекистан чи Туркменістан.

Загалом нижні палати двопалатних парламен-
тів і однопалатні парламенти формуються, як пра-
вило, шляхом прямих виборів. Наприклад, Китай. 
Там збори народних представників утворюються 
багатоступеневими виборами. Вони складаються 
з представників, обраних від провінцій, автоном-
них областей, міст центрального підпорядкування 
та збройних сил (ст. 59 Конституції КНР). 

Федеральний парламент, як правило, будується 
за двопалатною схемою. Верхні палати відбива-
ють інтереси суб’єктів федерації. Вони мають різні 
назви: Сенат (США, Мексика, Бразилія, Канада); 
Рада штатів (Індія), Федеральна Рада (Австрія), 
Рада федерації (Росія). 

Нижні палати є органами загальносоюзного 
представництва, вони обираються за територі-
альними виборчими округами на менш тривалий 
строк повноважень, ніж верхні палати. Конститу-
ції зарубіжних країн по-різному називають вищі 
представницькі органи: Конгресом (Конститу-
ція США); Генеральним конгресом (Конституція 
Мексиканських Сполучених Штатів); Генераль-
ними кортесами (Конституція Іспанії); Парламен-
том (Конституції Індії, Італії, Франції, Японії); 
Зборами (Федеральні збори Російської Федерації, 
Федеральні збори Австрії, Всекитайські збори 
народних представників, Верховні народні збори 
Корейської Народно-Демократичної Республіки, 
Народні збори Республіки Болгарія, Великі наці-
ональні збори Республіки Румунія); Асамблеєю 
(Асамблея республіки за Конституцією Порту-
галії, Національна асамблея народної влади на 
Кубі); Скупщиною (Союзна Республіка Югосла-
вія); Ригсдагом (Швеція). 

Верхні палати є представниками інтересів 
суб’єктів федерацій, вони обираються на довший 
термін, ніж нижні палати. Існують різні способи 
утворення верхніх палат. 

Своєрідною палатою за порядком її формування 
є Бундесрат Німеччини, з допомогою якого землі 
беруть участь у законодавстві та управлінні феде-
рацією. Він складається з членів урядів земель, які 
їх призначають і відкликають. Кожна земля воло-
діє не менш як трьома голосами, землі з населен-
ням понад два мільйони мають чотири, а з насе-
ленням понад п’ять мільйонів – п’ять голосів. 

Сенат у Франції обирається непрямим голосу-
ванням депутатами Національних зборів, депута-
тами Генеральних рад департаментів і делегатами 
муніципальних рад. 

2 https://forbes.kz//process/expertise/dosyim_satpaev_kakoy_parlament_ 
nujen_kazahstanu_1/.
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В окремих країнах верхня палата не обира-
ється, а формується за принципом спадкування чи 
за призначенням усього складу або частини його 
главою держави. До таких палат належить англій-
ська Палата лордів, яка продовжує функціонувати 
та збільшується, незважаючи на те, що понад 
80 років тому парламент прийняв рішення про її 
заміну. У даний час Палата лордів кількісно пере-
вищує 1200 осіб, серед яких спадкові пери, довічні 
пери, пери за апеляцією, духовні пери. 

Термін повноважень однопалатного парла-
менту складає чотири або п’ять років. В окремих 
країнах з двопалатною структурою парламенту 
(Італія, Іспанія, Польща) термін повноважень 
палат збігається. У деяких двопалатних парламен-
тах строк функціонування нижньої та верхньої 
палат різний. Так, Палата представників США 
обирається на 2 роки. Сенат – на 6, Палата депута-
тів Мексики – на 3, а Палата сенаторів – на 6, Наці-
ональні збори Франції – на 5, Сенат – на 9 років, 
в Японії Палата представників – на 4, а Палата 
радників – на 6 років тощо. 

Склад верхньої палати, як правило, не пере-
обирається одночасно, а поновлюється по части-
нах: Сенат США, Рада штатів Індії – кожних два 
роки на одну третину; Сенат Франції – кожних три 
роки на одну третину; Палата радників Японії – на 
половину кожних три роки. Часткове оновлення 
складу верхньої палати під час чергових виборів 
зберігає принцип наступності в її діяльності. 

Кількісний склад парламенту визначається без-
посередньо конституціями або іншими законо-
давчими актами. Конституція, наприклад, Італії 
закріпила у кількісному складі палати депутатів 
650 чоловік, а сенаторів – 315. Сейм Польщі скла-
дається із 460 депутатів, а Сенат – із 100 сенаторів. 
Конституції Греції, Іспанії встановлюють: нижчу 
та вищу межі кількісного складу парламенту. Кіль-
кість членів палати депутатів Греції не може бути 
меншою від 200 і більшою від 300 чоловік (ст. 51 
Конституції). Конгрес Іспанії нараховує мінімум 
300 і максимум 400 депутатів (ст. 68 Конституції). 

В більшості випадків двопалатна структура 
парламенту є наслідком або історичних умов фор-
мування парламенту (ще в період станової струк-
тури суспільства), або федеративного державного 
устрою. Не можна виключати і певний вплив 
чинника конституційної моди. Наприклад, після 
падіння комуністичних режимів Польща, Руму-
нія, Словенія, Хорватія і Чехія вдалися до двопа-
латної системи побудови вищого представниць-
кого органу держави. Зразком парламентського 
дизайну для них була, як правило, Франція.

Одним з основних принципів функціонування 
сучасної демократичної держави є обрання парла-
менту (або його нижньої палати), причому вибори 
здійснюються прямим, рівним і таємним голосу-
ванням на основі загального виборчого права. Поді-
бним чином обираються і декілька верхніх палат, 

але, як правило, порядок формування цих органів 
значною мірою відрізняється. При відборі членів 
верхніх палат нерідко порушується один, два або всі 
три зазначених вище принципи. Більш того, в бага-
тьох випадках при формуванні других палат вико-
ристовуються змішані методи відбору їх членів.

На користь двопалатних парламентів наводять 
два основних аргументи:

– По-перше, така система забезпечує зважений 
законодавчий процес й унеможливлює прийняття 
непродуманих і поквапливих рішень. Друга палата 
виконує функцію інституційного збалансування, пев-
ного контролю за рішеннями іншої палати. На функ-
цію взаємного стримування парламентських палат 
через можливість скасування рішень одна одної – 
про це вказував ще Ш.Монтеск’є. Ідеологи лібераль-
ної демократії розглядали бікамералізм і як певний 
засіб проти можливості «парламентської тиранії».

– По-друге, двопалатна структура парламенту 
дозволяє здійснити певний функціональний роз-
поділ праці між палатами. Одна з палат бере на 
себе кадрові і контрольні функції, інша переважно 
виконує законодавчі та політичні функції.

Двопалатна структура парламенту вважається 
також чи не обов’язковою в країнах з федеральним 
державним устроєм, що пояснюється необхідністю 
представництва інтересів суб’єктів федерації у зако-
нодавчому органі. За такою політичною формулою 
депутати нижніх палат представляють увесь народ 
(виборчий корпус) в цілому, а верхніх – тільки свій 
штат, провінцію, землю тощо (тобто суб’єкт феде-
рації). У 82% федерацій (у 18 з 22 держав) діють 
двопалатні парламенти. Ті нечисленні федера-
тивні держави, де немає другої палати, є малими 
як за територією, так і за чисельністю населення. 
У трьох з них населення складає менше мільйона 
осіб (Коморські острови, Федеративні Штати 
Мікронезії, Сент-Кітс і Невіс), в Об’єднаних Араб-
ських Еміратах – близько двох мільйонів.

Розглянемо позитивні сторони та недоліки 
бікамералізму для України.

Основною перевагою двопалатного законодав-
чого органу є обмеження, встановлені для запо-
бігання зловживанням влади. Жодній групі не 
дозволяється вільно проходити через уряд, щоб 
виробляти політику, яка приносить користь лише 
небагатьом. Це навіть перешкоджає виключенню 
меншості більшістю за цим форматом представ-
ництва. Система стримувань і противаг працює 
в поєднанні з іншими гілками влади, щоб забезпе-
чити кращі результати з більшою послідовністю.

Це створює національну ідентичність. Причина, 
чому близько половини всіх світових урядів викорис-
товують двопалатну законодавчу структуру, полягає 
в тому, що вона збільшує простір для представниць-
кої республіки або демократії. Це дозволяє різнома-
нітним громадам позитивно впливати на закони, які 
були ухваленені, пропонуючи рішення для запобі-
гання поширенню шкідливих ідей. Це означає, що 
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кожна громада отримує подібне представництво, 
створюючи основу для колективної національ-
ної ідентичності, яку кожен може практикувати.

Серед недоліків двопалатної структури парла-
менту можна віднести те, що коли для національ-
ного уряду використовується двопалатний законо-
давчий орган, ця структура вимагає від обох груп 
в органі управління схвалювати нові закони або 
правила. Оскільки обидві палати мають схвалити 
одне й те саме формулювання, потрібно більше 
часу для розробки компромісів, які кожна сторона 
вважає прийнятними. Якщо одна група не зру-
шить з місця, то законодавство блокується до тих 
пір, поки не будуть знайдені компроміси, або вони 
зовсім не відмовляться від цієї ідеї.

У двопалатному законодавчому органі один обра-
ний чиновник має право зупиняти законопроєкти, 
коли вони вважають, що вони непотрібні. Хоча кіль-
кість зупинок мінімальна, часто обмежена часом, 
який вони можуть провести на підлозі, це створює 
перешкоду, яка може змусити змінитися. Ці спроби 
часто суперечать тому, що є найкращим для країни.

Де-факто в Україні діє «нульовий» бікамералізм, 
котрий існує у форматі унікамерального розпо-
ділу повноважень законодавчої влади, наприклад, 
на рівні розподілу парламентських комітетів. Але 
дана модель структуризації законодавчої влади 
відтворює конкуренцію за політичний ресурс між 
вертикаллю виконавчої влади: Кабінет Міністрів – 
голова облдержадміністрації – голова райдержад-
міністрації та вертикаллю представницької влади: 
Верховна Рада – обласна рада – міська/районна 
рада. У даному випадку йдеться не про змагання 
за адміністративний ресурс, а про нагальну необ-
хідність у політичній конкуренції між альтер-
нативними поглядами на перспективи країни та 
державні стратегії розвитку, та у підвищенні рівня 
політичної змагальності як одного з визначальних 
факторів демократичного розвитку України.

Запровадження другої палати в українському 
парламенті підсилить Верховну Раду інституці-

онально як гілку влади. Існування двопалатного 
парламенту сформує нову макрополітичну куль-
туру українського парламентаризму.

Наявність верхньої палати є засобом досяг-
нення парламентської більшості, адже ті питання, 
які блокували роботу законодавчого органу, будуть 
прийматися на спільних засіданнях обох палат. 
Таким чином, бікамералізм дає можливість уник-
нути ситуації з пату, а також за рахунок поділу 
повноважень він створює систему стримувань 
і противаг; верхня палата стає запобіжником олі-
гархізації процесу державного управління та над-
мірної партизації та політичної фракціоналізації.

Так як верхня палата представляє регіональні 
інтереси, а нижня – загальнонаціональні, виборець 
фактично має два голоси: як регіональний мешка-
нець та як прихильник тієї чи іншої партії. Виходячи 
з цього, нижня палата представляє інтереси партій-
ного характеру, а верхня – непартійного. А отже, 
депутати верхньої палати мають змогу діяти від-
повідно до регіональних інтересів, оскільки є авто-
номними від партійного формату. Враховуючи, що 
сучасні партії України не виконують функції пред-
ставництва інтересів різних верств населення та 
стратегічного розвитку країни, важливим наслідком 
є зростання можливостей впливу президентських 
структур на діяльність парламенту в цілому та 
забезпечення стабільності законодавчого процесу.

Не дивлячись на явні переваги кожного з варі-
антів, який може обрати держава задля оптимізації 
власного законодавчого органу влади, кожен з них 
матиме не менш значущий зворотний бік, який 
необхідно враховувати для того, щоб не викликати 
значно ширший ряд проблем, пов’язаних з нена-
лежним функціонуванням політичних інститутів.

Отже, впровадження в Україні двопалатної 
структури залишається під питанням. Адже існує 
ряд недоліків, які можуть вплинути на об’єктивне 
ухвалення рішень у державі. У той же час двопа-
латна система присутня у багатьох успішних краї-
нах, бо має певний «баланс думок».
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The article addresses the concept of strategic planning, attempting to investigate it within the foreign policy context. 
The relevance of the research is attributable primarily to the lack of modern works on the proposed topic, since the most 
significant works were developed in the last century, which substantiates the relevance and significance of the presented 
article. At the same time, the concept of strategic foreign policy planning has not been fully explored within the framework 
of political science and is insufficiently theorized, which also determines the relevance of this work. It was emphasized that 
in the absence of a theoretical base, it is impossible to effectively use strategic foreign policy planning as a tool for devel-
oping a foreign policy course, which, in turn, negatively affects the entire national security system of the state.

The author’s theoretical formulation of the term is presented, original structure as well as main functions of strategic 
foreign policy planning are elaborated. It is concluded, that strategic planning is essential for effective foreign policy and 
thus for national security of a State.

Apart from that, the article provides the analysis two concepts that the author considers to be the cornerstone for under-
standing the process of strategic foreign policy planning: «strategic culture» and «strategic thinking». The article offers 
author’s definitions of these multidimensional terms and describes the essential meaning of these concepts for strategic 
foreign policy planning and national security policy-making.

The results of the study allowed making conclusions that strategic culture and strategic thinking can be regarded as the 
basis or fundamental inputs for strategic foreign policy planning and national security policy-making. The author of the arti-
cle insists that the introduction of these two concepts into the theory of strategic foreign policy planning will help increase 
the efficiency of the process itself, as well as facilitate the analysis of the foreign policy of other States. At the same time, 
the author emphasizes the fact that in the absence of theoretical framework it is impossible to effectively use strategic 
foreign policy planning as a tool for developing a foreign policy course, which, in turn, negatively affects the entire system 
of national security of the State. For a more complete understanding of the place of each of the elements considered in the 
article within the strategic process, the author’s integrated picture is proposed in the article.

Key words: strategic planning, strategic culture, strategic thinking, foreign policy, national security.

У статті розглянуто поняття стратегічного планування та зроблено спробу дослідити його у зовнішньополітич-
ному контексті. Актуальність дослідження зумовлено першочергово відсутністю сучасних праць за запропонованою 
темою, оскільки найбільш значущі роботи були розроблені в минулому столітті, чим обґрунтована актуальність та 
значимість представленої статті. Разом з тим, поняття стратегічного зовнішньополітичного планування не повною 
мірою досліджено в рамках політичної науки та недостатньо теоретизовано, що також зумовлює актуальність даної 
роботи. При цьому наголошено, що за відсутності теоретичної бази неможливо ефективно використовувати стра-
тегічне зовнішньополітичне планування як інструмент вироблення зовнішньополітичного курсу, що, у свою чергу, 
негативно впливає на всю систему національної безпеки держави.

У статті розглянуто два поняття, які авторка вважає наріжними для розуміння процесу стратегічного зовнішньо-
політичного планування: «стратегічна культура» та «стратегічне мислення». Запропоновано авторські визначення 
цих багатовимірних термінів та наголошено на суттєвому значенні цих понять для стратегічного зовнішньополітич-
ного планування та формування політики національної безпеки. Авторка статті наполягає, що впровадження цих 
двох понять у теорію стратегічного зовнішньополітичного планування сприятиме підвищенню ефективності самого 
процесу, а також зробить аналіз зовнішньої політики інших держав ефективнішим.

Відтак, за допомогою теоретичних методів, таких як аналіз, синтез, узагальнення та класифікація, у статті уточ-
нено та запропоновано формулювання ключових термінів, представлено змістовно-структурну характеристику 
стратегічного зовнішньополітичного планування, визначено основні його параметри та розроблено його модель. 
Зазначено, що за допомогою різноманітних технологій, науково обґрунтованих методів аналізу та прогнозування 
стратегічне планування дає змогу визначити майбутню зовнішню політику держави з урахуванням потенційних 
викликів та загроз.

Зроблено висновок, що стратегічне планування має важливе значення для впровадження ефективної зовніш-
ньої політики, а отже, і для національної безпеки держави, а відтак є ключовим елементом національної безпеки, 
від якого залежить ефективність її забезпечення.

Ключові слова: національна безпека, стратегічне планування, стратегічна культура, стратегічне мислення, 
зовнішня політика.

Introduction. Foreign policy is perhaps the most 
vital state function, and is especially significant within 
the national security context, since it is its integral ele-

ment. An effective national security strategy aimed at 
satisfying state interests is impossible without sound 
foreign policy.
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This is not least due to the ongoing formation of a 
new world order and the resulting international rela-
tions chaotization. This is reflected in such processes 
as the collapse of existing alliances and coalitions, 
and the formation of new ones – transregional –, such 
as obvious disrespect for international law and viola-
tion of international treaties, as well as the emergence 
of new political phenomena and megatrends.

At the same time, modern international relations 
are characterized by volatility, which makes them dif-
ficult to predict. In this regard, the process of foreign 
policy decision-making and national foreign policy 
formation rather is complicated. The multiple inter-
connectedness of global life gives an increasingly 
unrecognizable face to foreign affairs [2, p. 385].

An effective mechanism for foreign policy deci-
sion-making and implementation is one of the key 
conditions for an effective foreign policy. Strategic 
planning stands out as such a mechanism.

The concept «strategic planning» is traditionally 
the subject of research in military science, manage-
ment, marketing, often researchers in the field of pub-
lic policy also view this concept through the prism of 
its practical application, suggesting various methods 
of implementing strategic planning in one or another 
type of state activity, whether it be the economy, ecol-
ogy, defence or foreign policy.

The term itself is being studied in great detail 
by business management researchers, among whom 
North American academics deserve particular atten-
tion, such as H. Mintzberg and his work «The Fall 
and Rise of Strategic Planning», as well as «Strategy 
Under Uncertainty» written by H. Courtney, J. Kirk-
land, P. Viguerie.

It must be admitted that attempts have been made 
to describe the process of strategic planning in the 
sphere of foreign policy. However, is worth noting 
that such works often evaluate the practical work of 
a particular authority or, for example, Ministry of 
Foreign Affairs department responsible for strategic 
planning. Among such works, the articles of Z. Brzez-
inski «Purpose and Planning in Foreign Policy» and 
L. P. Bloomfield «Planning Foreign Policy: Can it 
Be Done?», as well as S. P. Huntington’s «Strategic 
Planning and the Political Process» providing a thor-
ough analysis of State Department’s S/P activities, are 
the most prominent ones.

It is noteworthy, that the most significant works on 
this topic were developed in the last century. This fact 
only increases the relevance of new investigations 
and the significance of the presented study.

At the same time, this term has not been fully 
investigated from a theoretical point of view within 
the framework of political science and in the context 
of foreign policy as a component of national security, 
determining the relevance of this study, which offers 
an original definition of the above concept. Herewith, 
the purpose of the study is to analyse the specifics of 
strategic planning in the field of foreign policy.

In this regard, the article discusses two concepts 
that are critical to understanding the essence of the 
strategic planning process: «strategic culture» and 
«strategic thinking». The tasks of the study thus is 
through theoretical methods such as analysis, synthe-
sis, generalization and classification to:

1) suggest a formulation of the three terms: strate-
gic culture, strategic thinking, strategic planning;

2) identify the main characteristics and features of 
each of the above phenomena;

3) clearly determine the meaning and role each 
of the phenomena plays for state foreign policy and 
national security;

4) develop a model of strategic foreign policy 
planning.

Strategic Culture
The strategic culture formation has to be an inte-

gral part of a state development process, as strategic 
culture is closely related to such fundamental tasks of 
a State as security, defence and sovereignty protec-
tion. Thus, strategic culture becomes the most impor-
tant determinant of national security policy.

Strategic culture can be understood as a set of 
historically formed and inherited concepts, common 
beliefs that form the collective identity of a particu-
lar people, values that determine state interests and 
norms. They influence the State’s choice of means to 
achieve its national goals. These constituent elements 
are the main factors influencing the behaviour of a 
State on the world stage.

In fact, the strategic culture is the basis which the 
main strategic documents and plans in the field of 
national security should be based on. Strategic culture 
makes it possible to avoid sporadicity and inconsist-
encies in public policy as well as in foreign affairs.

This term was first used in 1977 by an American 
political scientist J. Snyder in his report “The Soviet 
Strategic Culture. Implications for Limited Nuclear 
Operations”, prepared for the RAND Corporation. 
He compared Soviet and American nuclear doctrines, 
pointing out, that Soviet elites had a special way of 
thinking and a unique, different from the American, 
approach to developing key components of the doc-
trine. This approach, according to Snyder, was influ-
enced by some geographical, historical, institutional 
and political factors [11, p. 38]. Strategic culture, thus, 
was represented as a set of ideas, emotional reactions, 
and patterns of standard behaviour, which are carried 
by members of the national strategic community.

C. Gray assumed culture as one of the factors 
that determine political choice and a corresponding 
model of behaviour. That is, Gray believed that any 
action was influenced by a particular cultural con-
text [4, p. 27]. Referring to Snyder, Gray agrees that 
strategic culture stems from geopolitical, historical, 
economic and other unique factors. In his works, he 
argues that culture contains permanent ideas, views, 
traditions that are specific and typical for a particu-
lar security community, which has a unique histori-
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cal experience. In addition, strategic culture(s) may 
change over time, but slowly.

J. S. Lantis, an American political scientist, later 
refuted this argument. In particular, he argued that 
strategic culture could be reformatted in the short 
term due to dramatic upheavals (revolutions, wars, 
economic catastrophes) – «strategic shocks», which 
discredit and destroy the existing system of values, 
norms and beliefs [5, p. 27].

Thus, strategic culture contains a system of values, 
based on which national security and foreign policy 
decisions are made, world perspectives are formed, 
views on army, war, alliances, other countries, new 
and old threats are shaped.

This study suggests determining the factors that 
influence national strategic culture formation:

1) territorial and geographic: geostrategic loca-
tion of the country (size and territory configuration, 
physical and geographical features of borders, loca-
tion in relation to the main international transport 
communications, a set of natural conditions); availa-
bility of natural resources and their accessibility;

2) historical (availability of historical experience 
of waging wars (expansionist/national liberation) and 
revolutions);

3) political and institutional (form of political 
regime, government and state system; the degree of 
effectiveness of the political system; the party system 
and the existence of political pluralism; the country’s 
place in the system of international relations);

4) military-strategic (level of combat capability 
and combat readiness of the armed forces; level of 
development of the military-industrial complex; effi-
ciency of the military training system);

5) ethnic (level of homogeneity and national con-
solidation of the nation; the presence and nature of 
internal interethnic conflicts; the main types of national 
self-determination in a multinational country);

6) religious/moral (main religions and denomina-
tions, their place and role in the political system of the 
country; the degree of ideological unity of the nation, 
the existence of «national idea» national and psycho-
logical characteristics of the population).

These factors form the national identity and 
worldview, which together with traditions, habits, 
and customs constitute a set of interests and prefer-
ences. Worldview creates a type of thinking, typical, 
in particular, for the individual and for a society in 
general. Thinking at the state level is manifested in 
strategic thinking, the result of which is the adoption 
of an adequate strategic decision. Strategic thinking 
is reflected in behaviour and influences the formula-
tion of national interests, decision-making processes, 
goal setting and crisis response. That is, strategic thin- 
king is the basis of the state strategic planning sys-
tem, through which a State builds the main directions 
of national security policy. In other words, a certain 
type of thinking affects a certain pattern of behaviour, 
which is the embodiment of strategic culture.

Thus, strategic culture is a model of behaviour 
based on a certain type of thinking, worldview 
and traditions typical for a geographically defined 
security community, inherent in the political 
establishment of a State, responsible for defining 
national security goals, developing strategies to 
achieve them and implementing these strategies.

Strategic Thinking
The concept of «strategic culture» is closely related 

to the concept of «strategic thinking».
Thinking itself is one of the most complex scien-

tific problems that psychologists, philosophers and 
culturologists work on, in particular, the question 
of determining its essential mechanisms, sources of 
activity and functioning, methods of development 
and functioning. According to the common definition, 
thinking means a cognitive process, a type of mental 
activity that consists in knowing and reflecting objec-
tive reality.

In the context of national security policy, «think-
ing» acquires a strategic dimension. This means that 
thinking is long-term oriented, as well as holistic, 
integrated. This conclusion is made in view of the fact 
that the strategy means a general idea, an integrated 
plan to achieve the desired goal (macro goals).

An American strategist and professor of business 
administration J. M. Liedtka (University of Virginia) 
presented a comprehensive vision of the category of 
«strategic thinking» as a combination of analytical 
and creative approaches. She developed a model of 
strategic thinking, which includes five elements: 1) a 
systems perspective or a mental model; 2) intent-fo-
cus; 3) thinking in time (understanding that the future 
is the result of the past, analysis and evaluation of 
past trends, strategies, mistakes in order to predict the 
future); 4) hypothesis-driven; 5) intelligent opportun-
ism (the essence of this element is the idea of open-
ness to new, innovative, alternative strategies).

Taken together, these five elements describe a stra-
tegic thinker with a broad field of view that sees the 
whole and the connections between its pieces, both 
across the four vertical levels of strategy and across 
the horizontal elements of the end-to-end value sys-
tem [6, p. 124].

A Canadian academic and author on business and 
management H. Mintzberg argued that the essence of 
strategic thinking is intuition and creativity. Accord-
ing to Mintzberg, the result of strategic thinking 
should be an integrated perspective, a non-detailed 
vision of the main direction of development. The main 
function of strategic thinking according to Mintzberg 
is to create and implement an adequate and effective 
strategy [7, p. 107]. However, Mintzberg and his fol-
lowers draw attention to the dual nature of strategic 
thinking (analysis and synthesis). Strategic thinking 
has been described as a mental process (both abstract 
and rational), which requires the ability to analyse 
and synthesize. If the analysis is needed to collect and 
comprehend data, the synthesis – to make a diagnosis 
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based on the collected data, to make a decision, which 
essentially comes down to choosing between options. 
Ukrainian researcher S. Tryhobyuk accepts this opin-
ion, calling strategic thinking a special type of systems 
thinking that combines rational and creative compo-
nents, objective and subjective aspects, based on cer-
tain principles, integrates various concepts and meth-
ods in a complex process strategic activities. Strategic 
thinking is the ability to think systematically, i.e. to 
take into account all possible perspectives, which 
often seem unattainable at first [14, p.720]. V. Ter-
tychka also adds that strategic thinking is systemic 
thinking, i.e. seeing a complex system rather than 
individual facts, understanding the causes and conse-
quences. Strategic thinking is actually a special type 
and approach in thinking about innovative systemic 
transforming of information in solving strategic prob-
lems [13, p.120].

This leads to the conclusion, that strategic think-
ing is an intelligent technology or toolkit that allows 
one to design a substantial image of the future for 
the selected object (State, etc.). Strategic thinking is 
the design or conceptualization of state national secu-
rity policy, which is important, long-term, and thus 
forms the basis of the state strategic planning system. 
The results of strategic thinking are strategic vision 
and macro-goal (end-state), the tool for implementa-
tion and achievement of which is planning. Strategic 
thinking should be aimed at imagining a State in the 
future and designing a master plan for state devel-
opment that would ensure the realization of national 
interests, in other words –path-finding.

The process of strategic thinking is carried out 
within a strategic context, which can be described by 
the term VUCA: volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity.

Uncertainty relates to skills in developing scenar-
ios and strategic alternatives, risk assessment, and 
the ability to make decisions in the absence of infor-
mation and knowledge or when the consequences of 
such decisions are ambiguous. Thus, effective strate-
gic thinking requires not only logic and discipline in 
the use of adequate analytical tools, but also intuition, 
intellectual flexibility and resilience.

At the core of strategic thinking – thinking about the 
future, identifying opportunities, developing global 
megatrends, analysing and evaluating the results of 
strategic research (expert opinions, forecasting, mod-
elling, etc.). Strategic research can be both a starting 
point for strategic thinking, as it should be conducted 
regularly, and its result, i.e. conducted on demand, 
when there is a need for additional research. Conse-
quently, a clarity for policy strategic tasks formulation 
emerges (how to achieve the desired future (over a 
period of time – time horizon)), possible options for 
achieving the desired future and the choice is made in 
favour of the most beneficial. Thus, a strategic deci-
sion is made, which is reflected in the strategic cul-

ture and implemented through strategic planning – the 
development of operational and tactical objectives to 
achieve macro-goals – and strategic management – 
the direct implementation of the plan. Understanding 
management results (successes and failures) will lead 
to new strategic reflections.

One of the sources of strategic thinking is strate-
gic knowledge and experience. Strategic knowledge 
in this context means a body of knowledge in the field 
of international relations and international security, 
world economy, as well as foreign policy analysis, 
which will allow forecasting global development and 
foreign policy trends.

The strategic thinking of the political elite is 
always based on cultural and historical context. Each 
nation in the course of its historical development 
forms a unique mentality, accumulates value orien-
tations, thoughts, beliefs that determine the content 
of individual and collective consciousness and are 
expressed in the peculiarities of thinking. The polit-
ical elite extrapolates these features in policy-mak-
ing and decision-making. Thus, the role of strategic 
thinking in the development and implementation of 
national security policy, especially in the field of for-
eign policy, as well as in the system of state planning 
and management is extremely important.

An effective foreign policy is impossible without 
strategic thinking. Foreign policy as a tool for the real-
ization of national interests has to be supported by a 
holistic vision of the future, an understanding of the 
further development of the strategic environment, con-
sisting of States, sometimes with conflicting goals and 
interests. The nature of relations between allies and 
rivals, the beginning of conflicts or the establishment of 
peace, and sometimes the existence of a State, depend on 
the decision to interact with the strategic environment.

Strategic culture and strategic thinking are inputs 
for strategic planning. Based on the cultural and his-
torical context that accumulates strategic culture and 
the results of strategic thinking, a vision (strategic 
vision) and macro-goal (end-state) of foreign policy 
is formed, which in turn reflects the desired future of 
a State. In combination with the analysis and evalu-
ation of the results of strategic research, it becomes 
possible to specify the strategic objectives of foreign 
policy, which are answers to the question of how to 
achieve macro-goals and implement the vision.

Strategic Planning
In its most pure form, planning is an intellectual 

activity as it involves strategic thinking. Strategic 
planning is a way of thinking about the future, think-
ing about national objectives and interests, thinking 
about the environment, which is likely to be faced 
in pursuing the objectives, and projecting alternative 
environments, and thinking about ways to achieve the 
objectives – developing a strategy, a course of action. 
Thus, the purpose of foreign policy planning is to fuse 
thought with action [3, p. 52], in other words, to cre-
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ate a foreign policy strategy, resulting from strategic 
thinking supported by strategic studies and based on 
strategic cultural context (Picture 1).

Strategic planning does not necessarily implies 
long-term planning. One calls policy-planning pro-
cess strategic when strategically important political 
tasks are being addressed.

In terms of foreign policy, however, strategic plan-
ning can be equated with mid-/long-term planning 
due to volatility of international relations, as well as 

due to power alternation. Most governmental officials 
hold their positions for relatively short periods of time 
and tend to have «planning horizons» that generally 
correspond to the amount of time they expect to hold 
their present jobs. Every new administration sets 
new foreign policy objectives, for which a strategy 
is needed in order to accomplish them. At the same 
time, the continuity and evolution of these tasks is 
also allowed. Consequentially, the basic function of 
planning in foreign affairs is design.

Picture 1
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The strategic foreign policy planning process has a 
specific structure. This study suggests a 7-step model 
of a strategic foreign policy planning model.

Firstly, it starts with indicating values. The next 
stage would be identifying key national interests 
within the foreign policy context. Z. Brzezinski 
emphasizes, that interests are more clearly defined 
by established traditions, the limits of geography, 
and relatively modest resources. Historical continuity 
and clearly definable priorities allow a more precise 
definition of fundamental principles. They provide a 
conceptual framework within which the policy plan-
ner operates, permitting to focus on what is centrally 
important [3, p. 52].

The third step would be stating goals and objec-
tives reflecting the vision (usually provided within 
the National Security Strategy) and conforming to the 
national interests as well as defining methods of their 
achievement. It is noteworthy that goals and objec-
tives must meet the S.M.A.R.T criteria among which 
«R» – relevant / realistic – is the most important one.

Like any other intellectual process, strategic plan-
ning can be viewed as a process of problem solving. 
As such, it suggests selecting and formulating a prob-
lem, gathering and sifting relevant data, developing 
hypothetical solutions, and concluding with the best 
solution. Thus, the forth step is diagnosing problems 
that may hinder attaining the proposed goals and pos-
sible challenges that may emerge. Strategic planning 
is always action-oriented. Therefore, strategic prob-
lems should be formulated as tasks that can be done 
by a State, its institutions and organizations.

The fifth step would be strategic studies analy-
sis, which provide international relations perspective 
development forecast, as well as variants of alterna-
tive developments – this step can be titled as «strate-
gic alternatives analysis». The most desirable variant 
of the foreseeable future is also assessed. Ukrainian 
researchers V. Horbulin and A. Kachynskyi point 
out that strategic planning helps to improve the deci-
sion-making process. To get the best results, strate-
gic planning requires broad but effective gathering 
of information, development and study of strategic 
alternatives, and increased attention to strategic risks 
associated with strategic decision-making [10, p.17].

The analysis results in selecting possible actions 
for each forecast variation suggested. The process ends 
up with the formalization of foreign policy strategy.

An essential element of the strategic planning is 
a regular analysis of strategy’s implementation pro-
gress, what L.P. Bloomfield calls «post mortems» 
[2, p. 389]. These should be conducted in order to pro-
vide a more systematic learning experience that might 
throw new light on planning successes and failures.

Of course, there is hardly a single right method 
for strategic planning. Instead, there are a variety of 
techniques and tools available to aid in systematically 

thinking about the future and in organizing thoughts 
into a coherent plan of action. These tools range from 
simple intuition to complex mathematical models 
designed to assess the impact of changes in hundreds 
of variables simultaneously.

W. Ascher and W. H. Overholt are the authors of 
«Strategic Planning and Forecasting: Political Risk 
and Economic Opportunity» suggested an authentic 
structure of strategic planning model, which begins 
with definition of interests before the multi-faceted 
environment is examined. Moreover, this model 
reflects a complex view of alternative futures and 
the ways to deal with them, acknowledging that the 
future for a major actor ranges from the knowable 
(core environment) through the possible to the unpre-
dictable (exogenous contingencies), all of which 
must be planned for. To satisfy the national interests 
in this multi-faceted environment requires a sophis-
ticated three-part strategy. The core strategy consists 
of those actions that will satisfy the interests in the 
core environment – those things that can be controlled 
or expected to happen. The basic strategy consists of 
those actions designed to cope with either the most 
desirable or the most likely environment. Together, 
the core and basic strategy define the primary strat-
egy. A hedging strategy, often dealing with less vital 
issues, is added to account for the environments not 
accounted for by the basic strategy and the exogenous 
contingencies [1, p. 31].

Olaf Helmer, an inventor of the Delphi method, 
fairly acknowledges that the future is no longer viewed 
as unique, foreseeable, and inevitable, instead it is 
realized that there are a multitude of possible futures, 
with associated probabilities that can be estimated 
and, to some extent, manipulated [9, p. 17]. Although 
the future is fraught with uncertainty resulting from 
inadequate knowledge and excessive complexity, 
strategic planning offers a framework for reducing or 
at least defining the uncertainties [15, p. 94]. Policy 
planning has to involve, to an important extent, the 
anticipation of future events. It thus has to rely on a 
reasonably accurate estimate of likely developments, 
both as provided by the intelligence community and 
as derived from analysis of trends. Planning, there-
fore, has a kinship to forecasting [3, p. 59].

«Planning is the tool to manipulate the future, and 
to acknowledge an array of possible future condi-
tions», states J. H. Stewart II in his article «Methods 
for Developing Alternative Futures and Long-Range 
Planning». He introduced a concept of «alternative 
future» which he defined as a description of a possible 
future state of events relevant to the planning object 
[12, p. 50]. Stewart suggested six methods used to 
develop alternative futures: trend extrapolation, sim-
ulation modelling, cross-impact matrix analysis, the 
Delphi technique, scenario building, expert judgment 
and genius forecasting.
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The uncertainty of future trends and events can, 
however, be reduced by either projecting several 
alternative environments or exploiting what is known 
about the development of past trends and events. To 
ensure that each projected alternative environment 
is realistic, each step in the chain of cause and effect 
from the present to the future must be described. That 
is, scenarios have to be constructed [15, p. 95]. It is 
increasingly possible for policy planners to make 
periodic assessments of longer-range political trends 
in key countries, and on that basis to construct alter-
native policy responses [3, p. 60].

It is mistaken, however, to expect a plan for every 
contingency. The number of theoretically possible cri-
ses in the years ahead is virtually infinite. The selec-
tion of contingencies for intensive planning has to be 
a matter of judgment.

G. A. Morgan in his article «Planning in Foreign 
Affairs: the State of the Art» suggests three kinds of 
foreign policy planning, chiefly long-range [8, p. 277]. 
One is a development of the socio-political implica-
tions of non-political changes. Some fields in eco-
nomics, engineering and military technology afford 
relatively hard data supporting projections for five, ten 
or more years on which foreign policy planning can 
climb out into the years ahead, as it were, and go to 
work. Another kind of long-range planning is analysis 
of present forces or trends considered likely to deter-
mine the framework of some aspect of the future over 
an extensive period. Thence are derived courses of 
action, many of which should be started now in order 
to deal most effectively with the forces analysed and 
the problems they will tend to create. Planning of this 
type has evident value, and a great deal has actually 
been done. A third kind of long-range planning that 
has proven productive lies in creating a comprehen-
sive philosophy and strategic concept for the national 
effort as a whole. Here the foreign affairs planner has 
a central contribution to make, although it extensively 
involves and must be coordinated with the thinking of 
social, economic and military planners.

The author of this study has developed the follow-
ing principles of strategic political planning:

1) consistency and balance;
2) integrity and complexity;
3) realism or adequacy (planning cannot result 

in goals and objectives that are detached from real-
ity, notably in terms of assessing the state resources 
available);

4) multi-alternativeness (which is also a means of 
reducing the level of uncertainty (unpredictability), 
increasing the validity of strategic decisions, as well 
as the basis for adapting the foreign policy strategy to 
changing conditions of external and internal environ-
ments with minimal losses);

5) methodological and scientific quality (strategic 
foreign policy planning is carried out using an evi-
dence-based methodology, with due regard for its 

continuous improvement, as well as using interna-
tional experience in the sphere);

6) completeness (as a result of strategic planning, a 
completed and coherent plan should appear to achieve 
the defined goals – a strategy);

7) effectiveness and efficiency (the choice of means 
and methods of achieving foreign policy goals should 
ensure the achievement of planned results with the 
least expenditure of resources);

8) verifiability (the strategic plan should contain 
clear and measurable KPI for evaluating the results of 
its implementation);

9) flexibility (the strategy must be built on the 
«open architecture» principle, that is, implicitly con-
tain the possibility of its renewal, improvement, addi-
tion; the strategy should be reviewed periodically 
based on novel ad hoc studies);

10) transparency and legitimacy (strategic plan-
ning in a democratic state is carried out on behalf of 
the society and for the sake of the society, therefore 
the planning process must be transparent and under-
standable for the citizens, as well as supported by 
them, consequently, strategic planning documents are 
accessible to the public).

Summarizing, strategic planning can be defined 
as the process of analytical and synthetic activ-
ities, during which long/mid-term state goals 
and priorities (national security, foreign policy, 
etc.) are defined simultaneously with their imple-
mentation mechanism. Strategic planning aims  
at identifying possible futures, designing options 
and preparing responses for possible threats and 
challenges.

The process of strategic planning allows to intro-
duce elements of certainty about the perspective 
course of international relations, ensuring sufficient 
understanding of their development and providing 
alternatives to exert controlled influence on political 
processes, events and phenomena, being a means of 
overcoming foreign policy instability.

Conclusion. Various factors, including geograph-
ical, religious, historical, etc., form the national 
identity and worldview, which together with tradi-
tions, habits, and customs constitute a set of national 
interests and preferences. Thus, each State comes 
out to the international arena with its baggage of 
accumulated historical experience, beliefs, cultural 
influences of geographical and resource constraints 
and a unique worldview. Worldview creates a type 
of thinking, specific for an individual as well as for a 
people in general. Thinking at the state level is man-
ifested in strategic thinking, the result of which is 
adequate strategic decision-making. Strategic think-
ing is reflected in behaviour of a State and influences 
the formulation of national interests, decision-mak-
ing processes, goal setting and crisis response. That 
is, strategic thinking as an intellectual technology 
for designing the future of a State is the basis for 
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state strategic planning system, through which a 
State builds the main directions of national security 
policy and foreign policy in particular.

Strategic culture and strategic thinking are thus 
basic conditions for strategic planning, particularly 
in the field of foreign policy. Strategic foreign policy 
planning itself is the cornerstone of national security. 

By means of various technologies, scientifically based 
methods of analysis and forecasting, strategic plan-
ning enables determining the future foreign policy of 
a State taking into account potential challenges and 
threats. Strategic planning is a tool that significantly 
increases the effectiveness of foreign policy, on which 
national security largely depends.
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У статті акцентовано роль НАТО в сучасних питаннях безпеки у кіберпросторі. Однією із загроз, що виникає 
у світі є інформаційна боротьба у формі кіберконфліктів, яка набуває значимості у новітньому політичному про-
тистоянні. Тому, виникає потреба в аналізі механізмів можливої боротьби з негативним наслідком кіберборотьби 
в політичних процесах.

Сучасний світ демонструє глобалізацію процесів, які мають регіональне значення, проте виникає підтримка або 
осуд діяльності політичної еліти на міжнародному рівні. Така тенденція координує діяльність політичних груп за 
допомогою кіберпростору. Сучасний простір інформаційного обміну містить позитивні можливості для суспільства 
та негативні наслідки, які лавиноподібно звалюються на політичну спільноту в інформаційному просторі у формі 
«хейту». Для демократичних форм управління політична думка більшості розвивається, в тому числі, через кіберп-
ростір. Тому, аналіз кіберконфліктів в процесах прийняття політичних рішень та розвитку політичних подій є над-
звичайно важливим.

Розвинуті країни глобального впливу приходять до думки, що боротися з інформаційними формами впливу важко 
лише в межах однієї країни, бо під час інформаційних атак політичні опоненти можуть застосовувати «армію» ботів, 
які займаються розкручуванням проблемного політичного рішення чи виборів політичних лідерів у демократіях. 

Північноатлантичний альянс є однією з форм безпекового сектору на наддержавному рівні, а тому науковці та 
практики звертають свою увагу саме на цю міжнародну організацію, яка продемонструвала прогресивні підходи 
до сучасного розуміння військової справи та декларує нормативи у формі небезпеки кіберзагроз, що потребують 
нового сприйняття, а найголовніше нового захисту в інформаційній площині.

В науковому дослідженні деталізовано основи небезпеки кіберконфліктів на суспільство, нормативну реак-
цію НАТО на сучасні виклики та загрози, пріоритетні напрямки подальшого розвитку захисту кіберпростору від 
кіберконфліктів.

Ключові слова: НАТО, політичні кіберконфлікти, безпека, кібербезпека, міжнародні організації.

The article emphasizes the role of NATO in modern security issues in cyberspace. One of the threats emerging in the 
world is the information struggle in the form of cyber conflicts, which are gaining importance in the latest political confron-
tation. Therefore, there is a need to analyze the mechanisms of a possible fight against the negative consequences of 
cyber-warfare in political processes.

The modern world demonstrates the globalization of processes that have regional significance, but there is support or 
condemnation of the activities of the political elite at the international level. This trend coordinates the activities of political 
groups with the help of cyberspace. The modern space of information exchange contains positive opportunities for society 
and negative consequences, which fall like an avalanche on the political community in the information space in the form of 
"hate". For democratic forms of government, the political opinion of the majority develops, including through cyberspace. 
Therefore, the analysis of cyber conflicts in the processes of making political decisions and the development of political 
events is extremely important.

Developed countries of global influence come to the opinion that it is difficult to fight informational forms of influence 
only within the borders of one country, because during informational attacks, political opponents can use an "army" of bots 
that are engaged in promoting a problematic political decision or elections of political leaders in democracies.

The North Atlantic Alliance is one of the forms of the security sector at the supranational level, and therefore scholars 
and practitioners turn their attention to this international organization, which has demonstrated progressive approaches to 
the modern understanding of military affairs and declares norms in the form of the danger of cyber threats, which require 
a new perception, and most importantly new protection in the information plane.

The scientific study details the basis of the danger of cyber conflicts to society, NATO's normative response to modern 
challenges and threats, priority directions for the further development of cyberspace protection from cyber conflicts.

Key words: NATO, political cyber conflicts, security, cyber security, international organizations.

Постановка проблеми. Створення північ-
ноатлантичного альянсу (НАТО) – це результат 
боротьби за цінності індивідуальної свободи, 
верховенства права і демократії. Разом з тим, ця 
міжнародна організація націлена на мирне вре-
гулювання суперечок, які можуть виникати на 

глобальному рівні та впливати та суспільно-полі-
тичний порядок у світі. Однак, новітні техноло-
гії демонструють світу виникнення нових видів 
загроз, які потребують реального дієвого впливу, 
який має розумні межі, що встановлюються пра-
вовими нормами у цивілізованому світі.
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Варто відзначити, що НАТО є над державною 
формою безпеки, яка містить впливові механізми 
стримування будь-якої форми агресії. Відповідно 
до статті 1 Північноатлантичного договору «сто-
рони зобов'язуються, як це визначено у Статуті 
Організації Об'єднаних Націй, вирішувати всі між-
народні спори, учасниками яких вони можуть стати, 
мирними засобами і таким чином, щоб  не  ставити  
під  загрозу міжнародний мир, безпеку та справед-
ливість, а також  утримуватись  у  своїх  міжнарод-
них відносинах від погроз силою чи застосування 
сили у будь-який спосіб, несумісний з цілями Орга-
нізації Об'єднаних Націй»[1]. Однак, у сучасному 
світі протиріччя, погрози щодо застосування сили, 
розвиток конфліктної агресії переформатовуються 
у кіберпростір з використанням кібератак, як пере-
думови до більш небезпечних форм агресії. 

Оскільки, у світі залишаються авторитарні 
правителі, диктатори, «царі сучасного формату», 
які перебувають довгий період часу у владі, тому 
виникає проблема збройної боротьби, яка несе 
найбільшу небезпеку, а саме порушення верхо-
венства права, влади народу, а найголовніше збе-
реження індивідуальної свободи і здоров’я. Адже, 
сучасний розвинутий світ визначив чітку цінність 
життя та здоров’я індивіда, бо саме наявність 
людей формує необхідність існуванні інститутів 
управління на державному та глобальному рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зацікавленість діяльністю НАТО, його впли-
вом на збройні історичні форми протиборства 
завжди присутня зі сторони наукової спільноти. 
Окрім того, мова про трансформацію НАТО від-
бувається завжди, причому для різних цілей. 
Однією з причин є дискредитація організації, як 
інституції безпекового сектору у світі. Другою 
причиною є об’єктивна потреба в модернізації 
впливу на сучасні суспільно-політичні процеси, 
як невід’ємна умова стабільності та миру у світі. 

На думку О.М. Суходоля важливою складо-
вою, яку останнім часом, яскраво обговорюють 
в НАТО, є енергетична безпека, яка може стати 
важелем впливу на країни, які залежні від такого 
ресурсу[2]. Адже дійсно в сучасному світовому 
політичному процесі маємо приклади впливу Росії 
на європейським лідерів формою енергетичного 
шантажу, щодо їх ролі у війні в Україні. 

Окрім того, важливу роль несуть нормативні 
акти НАТО, які реагують на сучасні проблеми 
кібернетичного світу та демонструють сучасну 
проблему інформаційних загроз. Так, у 2021 році 
Альянс схвалив Комплексну політику кіберза-
хисту НАТО з метою забезпечення мирного та без-
печного кіберпростору[3]. Така діяльність демон-
струє формування основ кібернетичного захисту, 
оскільки країни учасники Альянсу відчувають 
негативний вплив кібератак, які є наслідком полі-
тичних рішень та діяльності органів управління. 

Нормативна основа розширення спекоту 
впливу НАТО на кіберпростір регламентована 
викликами сучасності та необхідністю захисту 
країн-учасниць від негативного впливу в інфор-
маційній боротьбі. Тому, Альянс проголошує, що 
кіберпростір відноситься до сфери відповідаль-
ності та діяльності НАТО, також Альянс визначає 
кібероборону основною в сучасному інформацій-
ному світі, а найважливіше, що стаття 5 Північ-
ноатлантичного договору поширюється на колек-
тивну оборону і кіберпростір загалом [4].

У зв’язку з цим, Кавин С. звертає увагу на фор-
мування кібербезпеки для країн Балтії, які фор-
мують власні стратегії щодо реагування на різні 
форми негативного впливу. Автор зазначає, що 
«технології розвиваються настільки швидкими 
темпами, що ані політики, ані юристи, ані еконо-
місти, навіть ІТ-фахівці просто не встигають за 
динамікою реальності» [5].

В свою чергу у наших попередніх досліджен-
нях акцентовано увагу на кіберконфліктах, які 
є однією з форм небезпечної діяльності у кіберп-
росторі щодо політичної взаємодії та публічних 
форм спілкування між суб’єктами політики [6]. 
Саме кіберконфлікти стають проявом діяльності 
сторін політичного протиборства в кіберплощині 
з можливим залученням компетентних безпеко-
вих міжнародних організацій для реакції(впливу) 
на такі негативні явища у глобальному світі. Саме 
такою міжнародною організацією є НАТО.

Враховуючи особливості актуальності науко-
вого напряму дослідження, питання аналізу ролі 
НАТО у кіберпросторі займалися науковці щодо 
забезпечення безпеки у кібернетичному про-
сторі такі: О. Звоздецька, О. Суходоля, В. Бутри-
мас, В. Гвоздь, А. Ковалев, А. Балашов, С. Кавин, 
S. Dimitrova, S. Stoykov, Y. Kochev та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання трансформації 
НАТО залишається досліджуваним та продо-
вжується пошук наукових висновків в різних 
аспектах, однак в сучасних політичних процесах 
важливо звернути увагу на ефективну систему 
протидії кіберконфліків, в яких НАТО може віді-
грати ключову регулятивну роль, стабілізувати 
хаотичні процеси взаємодії суб’єктів політики та 
сформувати принципи доброчесної діяльності. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У зв’язку з суспільно-політичною 
необхідністю впливу на кіберконфлікти, фор-
мується основна мета статті, а саме визначення 
ролі НАТО у боротьбі з кіберконфліктами вра-
ховуючи політичні особливості та нормотворчі 
аспекти діяльності організації. На підставі мети 
визначено такі завдання наукового дослідження: 
дослідити нормативно-правові форми регламен-
тації кібернетичних загроз, конфліктів та кібер-
безпеки; проаналізувати сучасні форми впливу 
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НАТО на кіберконфлікти; визначити проблеми та 
перспективи вдосконалення впливу на кіберкон-
флікти Північноатлантичним альянсом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кіберконфлікти містять, як регіональне так і гло-
бальне значення. Тому, відповідно і рівень небез-
пеки їхнього впливу може бути локальний (міс-
цевий) або ж міждержавним, таким що зачіпає 
інтереси декількох окремих держав, що приво-
дить у дисбаланс політичні системи таких країн. 
Світова політична еліта прагне створити так зва-
ний інформаційний захист на глобальному рівні, 
адже з великою системою захисту простіше здій-
снювати боротьбу на місцевому рівні. В науково-
публіцистичному рівні виникають думки, щодо 
ключової ролі НАТО у такій формі боротьби.

З моменту формування інституційних скла-
дових даної міжнародної організації людський 
ресурс складався з професіоналів військових, які 
могли виконувати та виконували бойові завдання, 
щодо створення балансу у військових конфліктах, 
які підкріплялись політичною волею, окремих 
політичних лідерів. На сучасному етапі розвитку 
світу все більш частіше вживається та реалізу-
ється така діяльність, як «кібервійна», що розу-
міється як крайня форма кіберконфліктів. Тому, 
діяльність НАТО з форми безпосередньої військо-
вої боротьби паралельно потребує спеціалістів 
у сфері інформаційного захисту кіберпростору.

Окремі країни світу виділяють значний рівень 
видатків саме на інформаційну сферу, її захист та 
комфортне використання людьми, безпеку захисту 
інформаційних баз даних та збереження стабіль-
ності у політичній системі. Суспільства, які стали 
цифрованими, стають вразливими саме у кіберп-
росторі. Комфорт людей в таких країн досить 
високий, однак і рівень небезпеки вищий. Полі-
тичний конфлікт в кіберпросторі – це трансфор-
мація політичної боротьби за допомогою гадже-
тів, комп’ютерів та інших технологічних ресурсів, 
які допомагають «словом» в глобальних мережах 
впливати на політичні процеси. Коли відбувається 
вплив інформаційного послання він може супро-
воджуватись реальними мітингами, демонстраці-
ями, сприяти зміні правлячої еліти та ін.

Діяльність НАТО в питанні кіберзагроз та 
кіберконфліктів декламує принципи взаємної від-
повідальності у діяльності усіх членів Альянсу 
щодо захисту кіберпростору та реакції на мож-
ливі публічні загрози. Так, « в контексті Статті 3 
Вашингтонського договору, де сказано, що «члени 
Альянсу будуть підтримувати і розвивати свої 
індивідуальні і колективні можливості протисто-
яти збройному нападу». Оскільки в цьому про-
сторі неможливо повністю відокремити військові, 
цивільні і промислові питання, НАТО великою 
мірою зацікавлена в удосконаленні сил і засобів 
кіберзахисту організацій, які не належать до обо-
ронного істеблішменту» [7].

Окрім того, усі члени НАТО обмінюються 
досвідом щодо захисту та впливу на існуючі 
загрози в кіберпросторі. На підставі чого здійсню-
ють узагальнюючу характеристику загроз та їх 
негативного впливу в кіберпросторі. Проте, варто 
відзначити, що сучасна характеристика негатив-
них процесів в кіберпросторі констатується, як 
кібератаки, або початок військової агресії з метою 
послаблення органів управління [7].

Звичайно, таке твердження є фактичною фор-
мою тих подій, які сьогодні відбуваються в Укра-
їні. Коли було здійснено повномасштабний напад 
збройної агресії зі сторони рф, то одночасно вчи-
нені кібератаки на офіційні сайти багатьох орга-
нів управління в Україні. Проте, варто відзначити, 
що така діяльність уже стала наслідком існуючого 
конфлікту, в політичній площині між рф та Украї-
ною, щодо анексії частини українських територій. 
Кіберконфлікти стали частиною конфліктної про-
тидії сторін, ще з 2014 року, коли українські банки 
та державні установи піддавались збою у роботі, 
кібератакам, що суттєво підривало ефективність 
політичної влади.

Тому, для аналізу кібератак та захисту від них 
потрібно розуміти, причинно-послідкові процеси, 
щодо можливих суб’єктів протиборства, мети 
такої діяльності, подальших дій сторін та інших 
аспектів конфліктної активності в кіберпросторі. 
У зв’язку з цим, конфлікт у кіберпросторі це не 
лише продовження подій у інформаційній пло-
щині, це власне незалежна форма протиборства, 
яка допомагає здійснювати вплив на процеси 
управління на регіональному та глобальному рівні.

Під час обговорення Комплексної політики 
кіберзахисту НАТО 2021 року регламентована 
чітка позиція щодо «підвищення стабільності 
й зниження ризику конфліктів, підтримуючи між-
народне право та добровільні норми відповідаль-
ної поведінки держави в кіберпросторі»[3]. 

Яскравим проявом норм права щодо діяльності 
окремих держав у боротьбі з кіберзагрозами є кра-
їни Балтії, які формують систему права, інститутів 
та механізмів, щодо реалізації кібербезпеки з ура-
хуванням участі даних країн в діяльності НАТО. 
Варто відзначити, що країни Балтії є прогресив-
ними в сфері інформаційної безпеки, а сучасні 
інститути управління націлені на створення умов 
ефективного управління та виконання принципів 
свободи, демократії та рівності усіх перед законом.

 Разом з тим, продовжується співпраця по лінії 
ОБСЕ та НАТО країнами Балтії щодо інтеграції 
національних законодавств «в уніфіковану між-
народно-правову платформу з метою зниження 
ризиків виникнення конфліктів унаслідок вико-
ристання інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Вони визнають взаємозв’язок між сферою 
кібер- і національної безпеки і усвідомлюють, що 
проблеми кібербезпеки, такі як руйнування сис-
теми інформаційно-комунікаційних технологій 
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чи критичної інфраструктури, можуть завдати 
шкоди національній безпеці і функціонуванню 
економіки держави»[5, с. 319]. 

Тому, спектр особливостей кіберконфлікту 
широкий та включає в себе: визначення позитив-
них аспектів кіберборотьби; здійснення публічного 
інформування про політичні кризи в кіберпросторі; 
створення кіберплатформи обговорення конфлікту, 
який несе політико-інформаційну кризу або навпаки 
прорив у розвитку та інші аспекти. В системі НАТО 
деталізується єдиний напрямок – це кібероборона. 
Коли кіберконфлікт містить небезпеку для членів 
Альянсу відповідно до ст. 5 Договору. 

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Політика НАТО щодо 
впливу на кіберконфлікт, як нову форму полі-
тичного протистояння виражається у систем-
ній боротьбі членів Альянсу з кібератаками та 
фейками. Уваги потребує причинно-наслідковий 
зв'язок виникнення таких форм протиборства, 
оскільки саме в об’єкті та суб’єктах кіберпро-
тиборства формується розуміння необхідності 
впливу на ці процеси.

Нормативна складова декларована НАТО дозво-
ляє формувати існуючі принципи оборонної сфери 
в кіберпросторі навіть за межами Альянсу, що фак-
тично прирівнюється до норм міжнародно-право-
вих. Звичайно, існують проблеми у загальносвіто-
вому порядку користування кіберпростором, однак 
у окремому демократичному суспільстві вирішу-

ються важливі питання більшістю, такий принцип 
актуальний для глобального впливу на виклики. 

Інформованість суспільства демонструє нові 
виклики для системи управління у державі та 
світі загалом. Міжнародна спільнота об’єднує 
власні зусилля на нормативному та політичному 
рівні, що з однієї сторони демонструє свободу 
для громадян, а з іншої сторони пошук механіз-
мів захисту інформаційної свободи. Міжнародні 
об’єднання є проявом спільної діяльності окремих 
націй об’єднаних спільними принципами діяль-
ності та ціннісними орієнтаціями.

Безперечно, питання щодо впливу на кібер-
конфлікти важливе для українського суспільства. 
Окрім того, українське суспільство та органи 
управління в переважній більшості готові до 
щільної співпраці з НАТО, як безпекової інсти-
туції. Тому, важливим залишається питання щодо 
співпраці України з НАТО з метою попередження 
та врегулювання конфліктів у кіберпросторі. 

З 2018 року Україна уже розпочала будівництво 
системи оборони кіберпростору від негативних 
впливів по зразку НАТО, що демонструє ефектив-
ний прояв у відбитих атаках нашими фахівцями, 
які обчислюються у сотнях. Така трансформація 
є проявом засобу необхідності в умовах, які скла-
лися в державі. Проте, в практичній реалізації 
завдань українські фахівці демонструють освіче-
ність та прогресивність у можливості реагувати 
на нові виклики. 
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У статті висвітлюються трансформаційні процеси древнього інституту автокефалії та його сучасне значення 
в церкві. Питання адміністративного впливу та «канонічних меж» церкви сьогодні зазнає значного впливу світових 
політичних центрів. Важливим завданням статті є вивчення в дійсності рівності між собою всіх Помісних церков. 
У відношеннях між незалежними церковними адміністраціями відчувається «зверхність» давніх автокефалій над 
новими. Тому, увага дослідження зосереджена на самому феномені Церкви в її історичній ретроспективі, та на 
еклезіологічному розумінні церковного рівноправ’я. Наукова новизна полягає у висвітленні причин сучасної кризи 
Вселенської православної церкви. Зазначається, в першу чергу це пов’язано із геополітичним та фінансовим 
чинниками. 

Доведено, що формування двох підходів (грецького та слов’янського) до розуміння структури системотворення 
Вселенського православ’я стало причиною кризи в церкві. Зазначено, що «церковні непорозуміння» стали очевид-
ними після Великого собору на Криті та надання Томосу для Української церкви. У дослідженні встановлено, що 
в період Вселенських соборів розуміння автокефалії трансформувалось від природного стану до церковно-полі-
тичного явища. Доведено, що у ХІХ–ХХ ст., коли відбувся «парад автокефалій» на Балканах, питання автокефалії 
знову виходить на перший план загальних богословських дискусій. Ключову роль відіграв національний чинник, 
який вкладається в основу незалежності кожної із Помісних церков. Автокефалія стає виключно політичним наша-
руванням. У статті стверджується, що у православній традиції відсутнє загальноприйняте трактування взаємо-
залежності принципу помісності та автокефального статусу церков. Зазначається, що подальші наукові розвідки 
автокефальної тематики доповнять виконане дослідження, адже становлення церкви – це процес динамічний.

Ключові слова: еклезіологія, Вселенський собор, політичний вплив, автокефалія, єпархія, патріарх, пентархія, 
догмат, церква, Візантія, богослов.

The article highlights the transformational processes of the ancient institution of autocephaly and its modern significance 
in the church. The issue of administrative influence and “canonical boundaries” of the church today is significantly influenced 
by world political centers. The important task of the article is to study the reality of equality between all the Local Churches. 
In relations between independent church administrations, one can feel the " supremacy" of the ancient autocephalies over 
the new ones.  

The scientific novelty is to highlight the causes of the current crisis of the Ecumenical Orthodox Church. It is noted 
that this is primarily due to geopolitical and financial factors. It is proved that the formation of two approaches (Greek and 
Slavic) to the understanding of the structure of the system of Universal Orthodoxy was the cause of the crisis in the church. 
It is noted that “church misunderstandings” became apparent after the Great Council of Crete and the granting of the 
Tomos to the Ukrainian Church. The study found that during the Ecumenical Councils, the understanding of autocephaly 
was transformed from a natural state to a church-political phenomenon. It is proved that in the XIX–XX centuries, when 
the “parade of autocephaly” took place in the Balkans, the issue of autocephaly again came to the forefront of general 
theological discussions. A key role was played by the national factor, which underpins the independence of each of the 
Local Churches. Autocephaly becomes a purely political stratum. The article argues that in the Orthodox tradition there 
is no generally accepted interpretation of the interdependence of the principle of locality and autocephalous status of 
churches. It is noted that further scientific research on autocephalous issues will complement the study, because the 
formation of the church is a dynamic process.

Key words: ecclesiology, Ecumenical Council, political influence, autocephaly, eparchy, patriarch, pentarchy, dogma, 
church, Byzantium, theologian.

Постановка проблеми. У ХХІ ст. церковно-
політична ситуація у православ’ї вкрай загостри-
лась. Значно політизувалась проблема набуття 
автокефального (незалежного) статусу новим 
національним церквам. Оскільки у постановах 

Вселенських соборів немає прямої вказівки щодо 
формування нових незалежних церков, через від-
сутність потреби в таких у соборний період, ця 
тема сьогодні породжує значну кількість церков-
них та геополітичних дискусій та протиріч. 
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Актуальність досліджуваної проблеми сьо-
годні викликана значним суспільним резонансом 
висвітлюваного питання. Нову хвилю інтересу до 
автокефальної тематики викликало підписання 
Томосу для Української церкви. Українське «цер-
ковне питання» зачіпає низку проблем Вселен-
ського православ’я та відносин між багатьма 
Помісними церквами, які турбують Вселенську 
церкву останнє сторіччя, та не мають перспективи 
найближчого вирішення. Конституювання озву-
ченого прямо пов’язано із проблемами утворення 
нової автокефальної церкви; межами канонічної 
території; першості у диптиху; загальної юрис-
дикції та проблеми відносин церкви-матері та 
церкви дочки; православної діаспори та іншими 
важливими еклезіологічними проблемами.

Окремі ієрархи та богослови, переважно грець-
кого походження, у ХХ ст. запропонували тео-
рію наявності двох «хвиль» автокефальних цер-
ков. Перші – давні східні патріархати, авторитет 
яких підкріплено постановами Соборів, та «нові» 
національні церкви, які мають повну незалеж-
ність, однак певним чином є «меншовартісні», 
оскільки не мають апостольського походження 
та не брали участі у вселенських соборах. Відпо-
відно, важливо розглянути еклезіологічну при-
роду розуміння адміністративного устрою церкви 
через призму конфліктів та протиріч, які турбують 
православ’я кілька останніх років. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стан наукової розробки обраної теми сьогодні 
неоднозначний. Тисячі виступів, публічних заяв та 
офіційних листів богословів та ієрархів не/визна-
них  Помісних церков стосовно автокефальної 
проблематики мають чітко виражений конфесій-
ний характер. Полеміка та дебати між ієрархами 
призводить до перекручування та викривленого 
трактування давніх канонів та історичної церков-
ної практики. В цілому, із проголошенням кожної 
нової автокефалії у Вселенській церкві загострю-
вались дискусії щодо не/наявності права першості 
Вселенського престолу та соборності у контексті 
вирішення цього питання. Зрештою, підписання 
Томосу для України в черговий раз привернуло 
увагу ієрархії та світських вчених зі всього світу.

Класична наукова база для обґрунтування 
проблеми автокефального устрою та каноніч-
ної території розкривається у працях відомих 
вітчизняних дослідників та каноністів І. Власов-
ського, О. Киридона, П. Кралюка, О. Лотоцького, 
Ю. Мулика-Луцика, О. Сагана, Л. Филипович, 
Ю. Чорноморця та інших, які неодноразово звер-
тали увагу на процес зародження інституту авто-
кефалії. Сюди ж варто віднести вчених зі світовим 
іменем: В. Асмуса, Д. Бінгема, А. фон Гарнака, 
Й. Гофманна, Й. Зізіуласа, І. Ісіченко, Дж. Роберт-
сона, А. Карташева, Є. Кесарійського, Н. Мілаша, 
Є. Смірнова, С. Смірнова, К. Скурата, К. Уера, 
Ф. Успенського та інших.

Про важливість та актуальність обраної теми 
свідчить низка сучасних дисертаційних дослі-
джень, наприклад, В. Бутинського, М. Гергелюка, 
А. Дідківського, Є. Заремби. Особливо важливими 
та ґрунтовними є праці вітчизняного науковця, який 
є одним із найвідоміших богословів та ідеологів 
автокефалії у сучасному православ’ї, архімандрита 
Кирила (Говоруна). Відтак, є реальна необхідність 
осучаснити канонічний уклад сучасного життя, 
а це можна зробити лише на загальному Соборі [1]. 

Відзначимо, що історія Європейських країн роз-
глядається у значній кількості робіт вітчизняних та 
зарубіжних учених політичного та геополітичного 
характеру. Прикметно, що більшість із них покли-
кана визначити місце і роль нової незалежної Укра-
їнської православної церкви у становленні Укра-
їни в новому геополітичному просторі Європи. 
Зокрема, цій проблематиці присвячена інтегро-
вана колективна монографія вітчизняних політо-
логів за редакцією професора Фелікса Рудича [7]. 

Важливим для статті є дослідження О. Бала-
кірева та Ю. Середи, які на основі багатого мате-
ріалу статистичних та соціологічних даних пока-
зали відновлення релігійності після розпаду СРСР. 
Згідно результатів дослідження релігійні організа-
ції в Україні, як вагома складова громадянського 
суспільства виявилися розвинутішими як за кіль-
кістю, так і за різноманітністю, ніж, наприклад 
у Росії [10, р. 226]. У монографії автори висвітлили 
вплив релігійного фактору на демократизацію, 
довіру до соціальних інститутів, волонтерську 
діяльність та охорону навколишнього середовища. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Необхідно засвідчити ваго-
мий науковий, політичний та теологічний аспект 
актуальності обраної проблеми, а також наявність 
низки ґрунтовних праць з теми. Однак, сьогодні 
проблема набуття автокефального статусу, полі-
тичного регулювання цього процесу та чіткого 
визначення межі канонічної та адміністративної 
території впливу кожної із Помісних церков зали-
шається відкритою. У наукових працях не просте-
жується чіткий зв’язок між «еклессією» – моделлю 
ідеальної Церкви раннього етапу та сучасним 
адміністративно-політичним укладом церковного 
життя. Наявність ряду малодосліджених науко-
вих проблем, зокрема обраної, щодо структури 
облаштування Вселенської церкви та політичного 
впливу на цей процес значно актуалізує навколо-
автокефальну тематику. 

Отже, з одного боку, можна констатувати зна-
чний науковий та теологічний аспект актуальності 
зазначеної проблематики та наявність низки ґрун-
товних праць. З іншого – проблема набуття автоке-
фального статусу та чіткого визначення межі кано-
нічної території впливу залишається відкритою. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у висвітленні полі-
тизації трансформаційних процесів інституту 
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автокефалії та його значенні у сучасній церкві. 
Еклезіологічна зумовленість автокефального 
принципу витікає із самої природи ранньої «іде-
альної» церкви. Узурпація церковної влади – це 
порушення Богом установленого миру з земній 
церкві. Зрештою, це політично-адміністративні 
нашарування, якими обросла церковна інститу-
ція за століття свого існування. Тому, увага дослі-
дження зосереджена на самому феномені Церкви 
в її історичній ретроспективі.

Завданням дослідження є спроба напрацю-
вання нового, альтернативного підходу до про-
блеми автокефалії у сучасному світі. Націо-
нальний принцип, який відіграв ключову роль 
у становленні низки нових незалежних церков, 
зокрема на Балканах, вже не задовольняє сучасну 
церковну громадськість. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значною проблемою, яка створює напругу у відно-
синах між більшістю Помісних церков та порушує 
низку канонів та традицію є створення екзархату 
РПЦ у Африці. Об’єктивно Африканський конти-
нент ніколи не був в орбіті РПЦ і сьогодні її дії 
розглядаються як інтервенція на чужу канонічну 
територію та створення самого розколу. Постано-
вами Вселенських соборів чітко закріплено Афри-
канський континент за Олександрійським пред-
стоятелем (6 правило І Вселенського собору). Таке 
рішення – пряме порушення загальноприйнятих 
священних канонів.

Синод Російської православної церкви 
29 грудня 2021 р. прийняв рішення про утворення 
Африканського екзархату з двома єпархіями – пів-
нічною і південною. Екзархат очолив митрополит 
Клинський Леонід. У нову структуру увійдуть 102 
клірики, які перейшли з Олександрійського патрі-
архату [1]. Важливо, що під час переходу з однієї 
Помісної церкви до іншої є певна канонічна про-
цедура, яка передбачає отримання відпускної гра-
моти. За прийняття клірика без такої грамоти мають 
бути позбавлені свого сану і клірик, що перейшов, 
і той, хто його прийняв. Це пряма норма 17 пра-
вила VI Вселенського собору. Теперішній крок 
РПЦ поглиблює світовий розкол у православ’ї.

Рішення Синоду про створення Африканського 
екзархату РПЦ – це еклезіологічна криза. Відкриття 
паралельних юрисдикцій завжди завершує оформ-
лення розколу. Розрив євхаристичного спілкування 
між РПЦ та грецькими церквами був ініційова-
ний Москвою. Подібними рішеннями церковна 
Москва підриває довіру до себе у православному 
світі. У тому числі серед тих церков, яких вона вва-
жає своїми союзниками. Відкликати рішення про 
створення екзархату буде складно, але залишити 
його буде розглядатися як продовження розколу.

На тлі внутрішнього розколу в самій РПЦ, коли 
її автономна частина, РПЦЗ, розірвала євхарис-
тійне спілкування з іншою її автономною части-

ною, Паризькою архієпископією, ця подія вигля-
дає беззмістовною. Хвороба розколу пустила свої 
метастази до церковного організму [4]. 

Наприкінці 2021 р. РПЦ провела наукову кон-
ференцію, яка насправді була налаштована проти 
Вселенського патріархату: «Мировое Правосла-
вие: первенство и соборность в свете православ-
ного вероучения». Найочевиднішим, про що гово-
рили більшість учасників конференції, це питання 
сучасного розділення у світовому Православ’ї. 
Червоною ниткою конференція була просякнута 
думкою про «поганих греків», які під впливом 
світських політичних впливів і світової геополі-
тики намагаються розколоти єдину православну 
церкву на два ворогуючі табори. А далі йдеться 
про «неканонічні» дії Вселенського престолу 
в Україні зокрема, та й у світі загалом. 

Ситуація, що склалася у світі сьогодні – не має 
догматичного підґрунтя. Адже питання автокефа-
лії та її дарування не містить у собі якогось осо-
бливого богословського забарвлення, а має більш 
адміністративний характер. Якби воно і дійсно 
відносилось до розряду віровчення Церкви, то ціл-
ком закономірно і об’єктивно, що на сьогодні не 
існувало б 15-ти Помісних Церков, та й взагалі б 
сьогодні ми мали зовсім інший церковний устрій. 
Однак є і схожа паралель. Розкол 1054 р. був 
наслідком тривалих суперечок про владу в церкві 
між Римом і Новим Римом [12, p. 115]. 

Утім тодішні непорозуміння не можна порів-
няти із теперішніми. Хоча постійно звучать заяви 
Московського патріархату і церков які його підтри-
мують, про «папські претензії Константинополя». 
З іншого боку, у часи розквіту та чисельної сили 
Вселенський престол міг запровадити та встано-
вити пірамідальну форму устрою Східної церкви 
у видимій формі, що б змінило древній ієрархіч-
ний устрій. Однак, Константинополь пішов шля-
хом збереження древньої еклезіології та освяче-
ної Соборами системи «Пентархії». Натомість 
турецькі завоювання внесли значні корективи 
у життя та структуру Вселенської церкви. Констан-
тинопольський першоієрарх офіційно став «голо-
вним православним» в новій імперії [6, p. 231].

Однак, ситуація із розділенням світового право- 
слав’я поглиблюється. Хоча офіційно більшість 
із Помісних церков не припинила молитовного та 
будь-якого іншого спілкування із Константинопо-
лем, окрім РПЦ та Сербів, це вже є свідченням роз-
колу. Прикриваючись боротьбою за чистоту віри 
світові лідери (Фанар та Москва), втягують інші 
Помісні церкви затяжний еклезіологічний, каноніч-
ний та богословський конфлікти.

Позиція інших богословів, з якою варто пого-
дитись, полягає в тому, що сама РПЦ перебуває 
в розколі, оскільки самочинно, без рішення Все-
православного Собору перестала згадувати ім’я 
Вселенського патріарха Варфоломія та низку 
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інших предстоятелів Церков (Олександрійського 
патріарха та предстоятелів Грецької та Кіпрської 
церков), які визнали автокефалію ПЦУ. Отже, 
якщо церква розриває євхаристійне спілкування зі 
Вселенським патріархатом, вона автоматично вва-
жається схизматичною церквою. Винятки допус-
каються лише в тому випадку, якщо Предстоятель 
Церкви офіційно потрапляє в єресь, але це також 
перевіряється загальним Всеправославним собо-
ром. Наприклад, коли патріарх Несторій Констан-
тинопольський проповідував єретичні вчення, 
місцеві церкви не розірвали Євхаристійне спілку-
вання, поки Другий собор не був скликаним, який 
і осудив вчення Несторія [3].

Подібну маніпуляцію спостерігаємо у заяві 
члена Священного Синоду Болгарської церкви 
митрополита Відінського Даниїла (Ніколов), який 
наголошує на неканонічності рішення прийня-
того Вселенським патріархом. Ієрарх наводить 
історичні приклади спроб Константинопольських 
патріархів створити певну «надграничну юрисдик-
цію», де влада Вселенського владики необмежена 
по відношенню до інших Помісних церков. Такі 
дії Фанару кидають виклик іншим церквам. Це 
прямо суперечить канонам православної церкви. 
Влада Предстоятелів не змішується у територіаль-
ній площині згідно 2 правила Другого і 8 правила 
Третього Вселенських соборів.

Ієрарх стверджує, що надаючи Томос ПЦУ Вар-
фоломій примушує Церкву визнати Константино-
польського патріарха своїм верховним главою, що 
суперечить 34 апостольському правилу. У тексті 
Томосу прописано, що архієреї та священики ПЦУ 
можуть звертатися до Вселенського престолу 
з апеляцією, так само як і представники інших 
церков. Це є спроба втручатися у внутрішні справи 
Помісних церков [9 с. 6]. Аналізуючи текст Томосу 
можемо стверджувати, що в документі главенство 
архієрея Нового Риму над Києвом не прописано.

Активне втручання у політичні перипетії 
може призвести і до зміни вже наявного статусу 
Помісних церков. Архімандрит Кирило (Гово-
рун) стверджує, що порушення або невиконання 
умов Томосу з боку ПЦУ може спричинити від-
кликання документа. В історії церкви вже були 
подібні прецеденти. Зокрема, у ХІХ ст. румуни 
після здобуття незалежності в односторонньому 
порядку проголосили автокефалію [11, c. 117]. 
Константинополь цього не визнав і стався роз-
кол. Через тринадцять років, шляхом домовле-

ностей Вселенський патріархат видав Томос про 
автокефалію. Впевнені у своїй правоті румуни 
одразу ж порушили умови документа. І Констан-
тинопольський патріарх Іоаким III негайно від-
кликав документ. Потрібно було ще сім років для 
того, щоб вирішити конфлікт. І лише в 1885 р. 
румуни таки отримали Томос про автокефалію.

Дискусія про патріарший статус породила кон-
флікт у Болгарській церкві. У 1872 р. болгари само-
стійно проголосили автокефалію, що призвело 
до розколу й анафем з боку Константинополя. 
Конфлікт тривав понад сімдесят років. Зрештою 
у 1945 р. Константинополь видав Томос про автоке-
фалію, але у статусі митрополії. У 1953 р. болгари 
внесли зміни до статуту та проголосили патріар-
хат. Це спричинило нову напруженість між церк-
вами. Константинополь визнав такий статус лише 
в 1961 року. Відзначимо, що саме місцеве ЦК ком-
партії надав дозвіл для отримання патріаршого ста-
тусу: «Керуючись необхідністю зміцнити суспіль-
ний авторитет Болгарської Православної Церкви, 
що є необхідною умовою організації боротьби 
православних церков проти Ватикану та його реак-
ційної політики, ЦК дає Болгарському Екзархату 
згоду на його зведення до рангу Патріархату» [2].

Висновки та перспективи подальших розвідок 
у цьому напрямі. із основних проблем, яка сьо-
годні зачіпає інтереси всіх церковних організа-
цій – це високий рівень політизації релігії. Церква 
перетворилась на інструмент впливу держави або 
окремих політичних груп на народ. Політичні та 
державні діячі давно активно втручаються у цер-
ковні справи, це простежується ще з часів Вселен-
ських соборів, коли імператор скликав та очолю-
вав Вселенське церковне зібрання. Політичні та 
геополітичні моменти значно вплинули і на про-
блеми набуття автокефального статусу новими 
церквами. Є низка випадків, коли правителі одно-
осібно надави та відміняли рішення про автокефа-
лію, як наприклад у випадку із Болгарією. Після 
зміщення церковного центру православного світу 
до Москви, ситуація кардинально не змінилась, 
адже російські правителі регулярно використову-
вали церковний чинник у власних цілях. Активний 
політичний момент простежується у житті церкви 
і у ХХІ ст. Яскравим свідченням цього є блоку-
вання Української автокефалії з боку РПЦ, що 
призвело до всеправославного розділення та анти-
канонічної діяльності Московського патріархату 
в Африці та одностороннього розриву Євхаристії.
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Стаття присвячена актуальній гендерній проблематиці. Автор детально аналізує проблеми та перспективи 
паритетної демократії сучасної України у  гендерному аспекті.

Сучасна Україна взяла курс на євроатлантичну інтеграцію. В рамках реалізації даного курсу в нашій країні про-
ходять реформи які базуються на імплантації основних демократичних принципів у всіх сферах життя. Базовими 
стали реформа децентралізації та реформа державної служби. Саме від якісних, ефективних, збалансованих 
управлінських рішень державних органів та органів місцевого самоврядування значною мірою визначають успіх 
і інших реформ. 

Принцип паритетної демократії є обов’язковим компонентом у системі принципів демократії; гендерна демокра-
тія виступає основою забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина у гендерному аспекті.

Гендерна рівність сьогодні є одним із фундаментальних принципів розвитку громадянського суспільства та пра-
вової держави. Принцип гендерної рівності слід розуміти як сукупність обумовлених конкретно-історичним суспіль-
ним розвитком базових ідей та положень, що об’єктивують правові цінності щодо встановлення гендерної спра-
ведливості в усіх сферах приватного, суспільного та державного життя і забезпечують розвиток правової держави 
й громадянського суспільства.

Автор робить висновок, що законодавче закріплення демократичних принципів державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування гармонізованих з європейськими принципами, є одним із завдань які взяла на 
себе Україна в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Гендерна рівність постає нині однією з умов функціонування демократичного суспільства та ознакою право-
вої держави. Це означає, що чоловіки й жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав, одна-
кові можливості робити вклад у національний, політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток суспіль-
ства. З метою досягнення гендерної рівності на сьогодні створенні різноманітні нормативно-правові та інституційні 
механізми.

Ключові слова: паритетна демократія, гендерна демократія, гендерна дискримінація, гендерна політика.

The article is devoted to current gender issues. The author analyzes in detail the problems and prospects of parity 
democracy in modern Ukraine in terms of gender

Modern Ukraine has set a course for Euro-Atlantic integration. As part of the implementation of this course, our coun-
try is undergoing reforms based on the implantation of basic democratic principles in all spheres of life. Decentralization 
reform and civil service reform became basic. The success of other reforms is largely determined by high-quality, effective, 
balanced management decisions of state bodies and local self-government bodies. The principle of parity democracy is a 
mandatory component in the system of principles of democracy; Gender democracy is the basis for ensuring equality of 
human and civil rights and freedoms in the gender aspect.

Gender equality today is one of the fundamental principles of civil society and the rule of law. The principle of gender 
equality should be understood as a set of basic historical ideas and provisions determined by the specific historical social 
development, which objectify legal values   for establishing gender justice in all spheres of private, public and public life and 
ensure the rule of law and civil society.

The author concludes that the legislative consolidation of democratic principles of public service and service in local 
self-government bodies harmonized with European principles is one of the tasks undertaken by Ukraine within the frame-
work of the Association Agreement with the EU.

Gender equality is now one of the conditions for the functioning of a democratic society and a sign of the rule of law. 
This means that men and women have the same conditions for realizing their human rights, the same opportunities to con-
tribute to the national, political, economic, social and cultural development of society. In order to achieve gender equality, 
various legal and institutional mechanisms have been created today.

Key words: parity democracy, gender democracy, gender discrimination, gender polic.

Вступ. Україна разом із отриманням незалеж-
ності успадкувала і радянські підходи до гендер-
ної політики. У державних службовців продо-
вжується патріархатна риторика про відсутність 
в державі ґендерних проблем, коли жіноче безро-

біття, насильство проти жінок, торгівля людьми 
зростали стрімкими темпами [8, с. 73].

В контексті унормування та закріплення прин-
ципів паритетної демократії як показника цивілі-
зованості держави, а зокрема принципу гендерної 
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рівності в законодавчому полі України набуває 
актуальності аналіз стану та інноваційних зрушень 
в законодавчому забезпеченні гендерної рівності 
в Україні щодо представництва жінок у сфері при-
йняття політичних рішень, адже саме показник 
залучення жінок до політичної активності розгля-
дається як ключовий індикатор ґендерної рівно-
сті суспільства [9, с 11]. Міжнародний механізм 
поточного контролю за виконанням Україною між-
народних зобов’язань у сфері забезпечення прин-
ципу гендерної рівності відсутній, що призводить 
до імітування національними інституціями реаль-
ної діяльності у цій сфері [3, с. 202]. Упровадження  
принципів  рівних  прав  та  можливостей  жінок  
і  чоловіків  є однією  з  важливих  умов  сталого  
соціально-економічного  розвитку,  позитивних 
змін  у  суспільстві,  реалізації  прав  людини  та  
самореалізації  особистості, запорукою  ефектив-
ного  розв’язання  наявних  проблем,  а  також  
європейської інтеграції  України  та  виконання  
міжнародних  зобов’язань  згідно  з  основними 
міжнародними  договорами  у  сфері  захисту  прав  
людини,  у  тому  числі  Цілей Сталого  Розвитку  до  
2030 р.,  затверджених  Генеральною  Асамблеєю  
ООН. Проте  в  Україні  все  ще  існує  ґендерна  
нерівність  в  економічній, політичній,  і  соціальній  
сферах.  Жінки  залишаються  непропорційно пред-
ставленими  у  сфері  прийняття  рішень,  мають  
у  середньому  нижчі  доходи, ніж  чоловіки,  та  
виконують  більшу  частину  неоплачуваної  роботи  
з  виконання сімейних  обов’язків  у  домогосподар-
ствах.  Разом  з  тим  усталений  вплив ґендерних  
стереотипів  зумовлює  поширення  професійної  
сегрегації  за  ознакою статі,  невміння  розпізна-
вати  прояви  ґендерно-зумовленої  дискримінації,  
низьку обізнаність  населення  щодо  форм  домаш-
нього  насильства  та  відсутність звичної  практики  
звернення  постраждалих  по  допомогу [5]. 

Основна частина. Метою та завданнями статті 
є дослідження проблем та перспективи паритетної 
демократії у гендерному аспекті. Використання 
структурно-функціонального аналізу та систем-
ного методу як основних в дослідженні дозволило 
розглянути процес розбудови гендерної демокра-
тії в сучасній Україні.

За дослідженням Центру Розумкова, при тому, 
що в суспільстві реально існує гендерна нерів-
ність, її не можна прямо асоціювати з відкри-
тою дискримінацією, тим більше, пов’язаною 
з упередженим ставленням до жінок. Навпаки, 
ставлення до жінок є співчутливим. Проблеми 
дискримінації існують, але вона недостатньо 
актуалізована в суспільній свідомості. Більшість 
дослідників визнають загалом гірше становище 
жінок, порівняно з чоловіками, але не оцінюють 
це становище через призму гендерної нерівно-
сті. Існування ідентичних гендерних стереоти-
пів у чоловіків і жінок роблять ситуацію мало-

конфліктною. Усвідомлення в суспільстві джерел 
дискримінації трансформовано, чуттєвість до 
гендерної дискримінації обумовлена належністю 
до групи тих, кого дискримінація безпосередньо 
стосується [1, с. 208]. В сучасній Україні жінки 
стикаються із ґендерною дискримінацією у бага-
тьох сферах жит тя, що обмежує їх можливість 
брати участь у житті суспільства нарівні з чоло-
віками. Незважаючи на існування міцної захис-
ної правової бази та процедури виявлення і вне-
сення змін до дискримінаційних законів, все ще 
залишаються патріархальні правові положення, 
зокрема, у законо давстві з питань зайнятості та 
соціального забезпечення. Ці положення відо-
бражають та підсилюють укорінені стереотипи 
щодо ґендерних ро лей та обов’язків, обмежуючи 
можливості жінок у сфері зайнятості та в інших 
сферах життя. Гендерна дискримінація існує 
в усіх аспектах зайнятості, від прийому на роботу 
до кар’єрного просуван ня. Гендерний розрив 
в оплаті праці залишається незмінно високим, що 
частково відображає наявну вертикальну та гори-
зонтальну сегрегацію на ринку праці. Серйозною 
проблемою залишається насильство щодо жінок: 
показники домашнього насильства невтішні, 
і є вагомі підстави вважати, що офіційні дані 
занижуються. Представництво жінок у політич-
ному та громадському житті є вкрай недостатнім: 
тільки один з восьми депутатів Верховної Ради 
є жінкою. Зображення жінок у реклам ній продук-
ції та у засобах масової інформації рясніють сек-
систськими та мізогинними образами, представ-
ляючи жінку як сексуальний об’єкт [6, с. 381].

Конституція України  ст. 24 гарантує права на 
рівність і недискримінацію. Однак, незважаючи на 
забезпечення певного ступеня захисту, ця стаття 
містить низку недо ліків. Частина перша гаран-
тує лише те, що громадяни мають «рівні консти-
туційні права і свободи та є рівними перед зако-
ном», таким чином, виво дячи негромадян з-під 
гарантії права на рівність. Частина друга заборо-
няє «привілеї та обмеження» згідно із відкритим 
списком ознак. У своєму сучасному вигляді час-
тина друга навряд чи забороняє усі форми прямої 
і непрямої дискримінації. Більш того, хоча пере-
лік ознак є відкритим, у ньому бракує багатьох 
характеристик, визнаних на міжнародному рів ні, 
таких як сексуальна орієнтація, ґендерна ідентич-
ність, інвалідність і стан здоров’я. Частина третя 
вимагає від держави здійснення заходів для забез-
печення «рівності прав жінок і чоловіків», але 
насправді слугує зміцненню стереотипних уяв-
лень про гендерні ролі. Наприклад, ви магаючи 
від держави «створення умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством», 
частина третя зміцнює уявлення, що в сім’ї саме 
мати мусить піклуватися про дітей. Крім того, 
якщо части на третя вимагає від держави здій-
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снення позитивних заходів щодо жінок, вона не 
містить жодних таких вимог щодо інших груп, 
які потерпають від несприятливого становища та 
нерівності. Окрім того, конституція гарантує зна-
чну кількість прав людини тільки для громадян, 
тоді як відповідно до міжнародного права багато 
з них мають бути гаранто вані для всіх людей. 
Право на рів ність, зокрема, визначене як гарантія 
того, що громадяни мають «рівні конституційні 
права і свободи» та «рівні перед законом». Таким 
чином, за хист обмежується тільки громадянами, 
а право на рівність, як випливає з його визначення, 
є більш обмеженим, ніж дозволяється найкращою 
між народною практикою. Заборона дискримінації 
обмежується забороною «привілеїв чи обмежень». 
Неясно, чи забороняє це визначення всі форми 
дискримінації (зокрема, непряму дискриміна-
цію). Більш того, хоча пере лік ознак є відкритим, 
у ньому бракує багатьох характеристик, визнаних 
на міжнародному рівні, таких як сексуальна орі-
єнтація, ґендерна іден тичність, інвалідність і стан 
здоров’я. Існує небагато судової практики з визна-
ння захищеними додаткових ознак; рішення із 
приводу того, чи належить до таких ознак «вік», 
зокрема, є суперечливими та неузгодже ними. 
Стаття 24 також містить перелік заходів, які дер-
жава зобов’язана вживати для забезпечення «рів-
ності прав жінок і чоловіків»; однак, вони є радше 
проблематичними, бо посилюють стереотипні 
уявлення про те, що роль жінок у суспільстві 
потребує захисту [6, с. 15, 388].

На думку дослідниці А. Грибовської, в кон-
ституції України й досі не закріплено терміну 
«гендерна рівність», не розроблено ефективного 
національного механізму забезпечення принципу 
гендерної рівності, а також не дотримано міжна-
родних зобов’язань щодо забезпечення гендерної 
рівності в країні, а європейські стандарти ген-
дерної рівності в правову систему не імплемен-
товано. Як наслідок, сьогодні Україна є країною, 
в якій існує гендерна дискримінація. Розглянувши 
конституційні положення крізь призму сучасного 
розуміння та сприйняття гендерної проблематики, 
А. Грибовська зазначає, що текст ст. 24 не можна 
вважати досконалим. Перш за все, це пов’язано 
з відсутністю юридичної ясності. Законодавство 
наразі оперує поняттям «рівність жінок і чолові-
ків», проголошує принцип рівності прав і свобод, 
що «звужує» права та можливості, оскільки прин-
цип гендерної рівності має більш комплексний 
характер і передбачає надання рівних умов у реа-
лізації абсолютно всіх прав людини та можливос-

тей, без конкретизації за сферами та без встанов-
лення будь-яких переліків [2, с. 3].

Найбільш значні порушення прав жінок що 
фіксувались в Україні, стосувалися: 

 – різних видів насильства щодо жінок, включно 
з порушенням права громадських діячок та акти-
вісток на фізичну недоторканність; 

 – права жінок на політичне, громадське і проф-
спілкове представництво їх інтересів; 

 – права жінок на доступ до оплачуваної праці 
та зайнятості, на рівну оплату за рівноцінну 
працю, а також прав на соціальний захист вагіт-
них і породіль, зокрема з груп, які зазнають мно-
жинної дискримінації; 

 – наступу на репродуктивні права жінок. 
Більшість розроблених і введених у дію дер-

жавних документів з гендерної проблематики 
не передбачали й не передбачають процедури 
публічних консультацій із жіночою громадськістю 
та незалежної ґендерно-правової експертизи. 
У жіночої громадськості в Україні мало можли-
востей вплинути на політику, яка розробляється 
урядом у співпраці з міжнародними донорами 
нібито в інтересах жінок, але фактично без жінок. 
За даними ГО «Ла Страда Україна» (2018р.) найпо-
ширенішими видами насильства щодо жінок-полі-
тиків в Україні є публічне приниження через соці-
альні мережі та засоби масової інформації – 62%, 
психологічне насильство – 59%, сексизм – 59%, 
словесні зловживання – 58%, сексуальні дома-
гання – 47% [7, с. 6, 40].

Висновки. Сьогодні  в  Україні основними  пере-
понами  на  шляху  кар’єрного  зростання  жінки  
у  державному  управлінні  є: традиційні  стерео-
типи  суспільства  щодо  соціальної  ролі  жінки  
як  матері,  виховательки  дітей  та домогосподарки;  
подвійна  зайнятість  жінки  –  поєднання  сімейних  
обов’язків  і  професійних  функцій; ненормований  
робочий  день  керівника [4]. 

Таким чином, незважаючи на офіційно заде-
кларований курс на евроатлантичну інтеграцію, 
в сфері гендерних відносин сучасної України все 
ще існує ряд проблем, які потребують вирішення. 
Дійсно, в національному законодавстві України 
прописаний принцип гендерної рівності та рів-
них прав чоловіка та жінки, але на практиці іноді 
спостерігається порушення даного принципу. 
Основними причинами таких порушень є погано 
організований механізм забезпечення практичної 
реалізації законодавчих норм, низький рівень пра-
вової грамотності населення та наявні в суспіль-
стві гендерні стереотипи.
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У статті розглядається сутність та особливості інформаційної війни, яка  є актуальною  проблемою для України 
в умовах повномасштабної  війни з Російською федерацією. В роботі узагальнюються методи та прийоми інфор-
маційно-психологічного впливу. Основними з них визначаються маніпулювання та пропаганда. Зауважується, що 
воєнні невдачі ворога тільки загострюватимуть боротьбу в інформаційному просторі, що вимагає усвідомлення 
засобів спротиву ворогові.  Адекватним, комплексним інструментарієм в умовах актуалізації нових загроз інфор-
маційно-комунікаційному простору виступають стратегічні комунікації.  Вони визначаються як комплекс систем-
них та систематичних, узгоджених інформаційно-комунікаційних заходів та впливів спрямованих на внутрішню та 
зовнішню аудиторію, метою яких є утвердження та закріплення в індивідуальній та масовій свідомості ідей, ціннос-
тей, переконань, що мають стати основою таких рішень, дій, поведінки, які відповідають  національним інтересам.  
Відзначено, що стратегічні комунікації – це довготривалий, безперервний процес, відповідно, розрахований на дов-
готривалий ефект, вони повинні бути  скоріше зорієнтовані на  превентивну дію, попередження небажаних процесів, 
явищ, аніж на оперативне реагування щодо них. Таке твердження, однак, не виключає того факту, що стратегічні 
комунікації стають безальтернативною зброєю протиборства, в разі активного застосування інформаційної війни 
поряд зі збройною агресією. 

Тому державі наразі необхідно активно реалізовувати всі форми та складові системи стратегічних комунікацій, 
працювати над помилками та удосконалюватися в цій новій для України царині діяльності. На порядку денному 
створення інституції, яка б координувала всі структури, що здійснюють комунікативну діяльність та всі меседжі, 
підготовка кадрів для цієї діяльності, використання потенціалу громадянського суспільства, зокрема в публічній 
дипломатії.

Ключові слова: стратегічні комунікації, інформаційна війна, маніпулювання, пропаганда, громадська думка.

The article examines the essence and features of information warfare, which is an actual problem for Ukraine in the 
wake of a full-scale war with the Russian Federation. The work summarizes the methods and techniques of informational 
and psychological influence. The main ones are manipulation and propaganda. It is noted that the military failures of the 
enemy will only intensify the struggle in the information space, which requires awareness of the means of resistance to 
the enemy. Strategic communications are an adequate, comprehensive toolkit in the conditions of the actualization of new 
threats to the information and communication space. They are defined as a complex of systematic, coordinated informa-
tion and communication measures and influences aimed at internal and external audiences, the purpose of which is to 
establish and consolidate in individual and mass consciousness ideas, values, and beliefs that should become the basis 
of such decisions, actions, behavior, which correspond to national interests. It was noted that strategic communication is 
a long-term, and permanent process, accordingly, designed for a long-term effect, they should be more focused on pre-
ventive action, and prevention of undesirable processes and phenomena, than on prompt response to them. Such a state-
ment, however, does not exclude the fact that strategic communications become an irreplaceable weapon of confrontation, 
in the case of active use of information warfare along with armed aggression.

Therefore, the state currently needs to actively implement all forms and components of strategic communications sys-
tems, work on mistakes and improve in this new area of activity for Ukraine. On the agenda is the creation of an institution 
that would coordinate all structures that carry out communicative activities and all messages, the training of personnel for 
this activity, and the use of the potential of civil society, in particular in public diplomacy.

Key words: strategic communications, information warfare, manipulation, propaganda, public opinion.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Інформаційна війна, що 
є невід’ємною складовою повномасштабної агре-
сії Російської федерацій проти України  зобов’язує 
сьогодні науковців шукати інструменти боротьби 
на цій ділянці фронту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблемам 

ведення інформаційної війни та захисту від інфор-
маційної агресії присвячене досить широке коло 
праць західних та вітчизняних науковців. М. Лібікі, 
один із найвідоміших дослідників інформаційних 
війн, у своїй книзі «Що таке інформаційна війна?» 
зазначає, що «…спроби повною мірою зрозуміти 
всі грані поняття інформаційної війни схожі на 
зусилля сліпих зрозуміти, наприклад, природу 
слона: один, торкнувшись його ноги, каже, що 
це дерево, інший – на хвіст каже мотузка і т.д. 
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Чи можна так одержати правильне уявлення? 
Можливо, й немає слона, а є лише дерева і мотузки. 
Одні готові підвести під це поняття дуже багато, 
а інші – трактують виключно один аспект. Так само 
сприймаються й прояви інформаційні війни…» [1]. 

М. Лібікі  визначає 7 форм інформаційної 
війни  [1]: 

 – командно-управлінська (націлена на зни-
щення каналів зв’язку між командуванням і 
виконавцями); 

 – розвідувальна (збір важливої і захист власної 
інформації); 

 – психологічна (пропаганда, інформаційна 
обробка населення, деморалізація); 

 – хакерська (диверсійні дії та атаки проти 
ворога шляхом створення спеціальних програм); 

 – економічна (інформаційний вплив, що при-
зводить до економічних втрат); 

 – електронна (спрямована проти засобів елек-
тронних комунікацій – радіозв’язку, радарів, 
комп’ютерних мереж); 

 – кібервійна (спрямована передусім на дес-
табілізацію комп'ютерних систем і доступу до 
інтернету державних установ, фінансових та діло-
вих центрів і створення безладу та хаосу в житті 
країн).

В Україні дану тему вивчали Ю. Горбань,  
В. Гусаров, М. Кондратюк, Б. Кормич, А. Мару-
щак, В. Петрик, Б. Юськів та ряд інших дослід-
ників. 

Варто відзначити, що проблемам функціону-
вання стратегічних комунікацій та їх ролі у запо-
біганні інформаційних воєн українські науковці 
та практики також приділяють гідну увагу.  Так, 
колектив авторів на чолі з В. Горбуліним визна-
чає стратегічні комунікації як рамковий підхід до 
впровадження окремих заходів із протидії дезін-
формації та інформаційній агресії [2]. Поняття 
й сутність стратегічних комунікацій у сучасному 
українському державотворенні розглянуто в публі-
кації О. Кушнір [3]. В. Ліпкан проаналізував роль 
стратегічних комунікацій у протидії гібридній 
війні проти України [4]. Безпековим аспектам 
страткомів присвячена також публікація Є. Тихо-
мирової [5]. Одним з ґрунтовних досліджень на 
тему є монографія Т. Сивак «Стратегічні комуніка-
ції у системі державного управління України» [6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Попри значну кількість публі-
кацій, стратегічні комунікації все ж є «молодою» 
галуззю досліджень, що викликає і терміноло-
гічну невизначеність, і різне бачення їх особли-
востей, і різне бачення завдань держави щодо 
реалізації стратегічних комунікацій. Крім того, 
не завжди є розуміння того, що саме стратегічні 
комунікації є засобом і недопущення небажаних 
інформаційних впливів, і  безальтернативною 

зброєю боротьби, в разі активного застосування 
інформаційної війни поряд зі збройною агресією.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Тому мета статті полягає в тому, аби 
зясувати якими засобами ведеться інформаційна 
війна, що допоможе розкрити  і інструменти  про-
тидій їй; визначити пріоритетні напрями держав-
ної політики щодо реалізації стратегічних комуні-
кацій, альтернативи яким немає в умовах війни.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Отже, почнемо з проблеми розуміння 
інформаційної війни. Значну увагу дослідженню 
цієї проблематики приділяє Г. Почепцов. На його 
думку, інформаційна цивілізація не сприймає 
дій у фізичному просторі, перемогу вона вбачає 
у впливі на інформаційний і віртуальний простір [7].

За визначенням професора Б. Юськіва, інфор-
маційна війна або «інформаційно-психологічний 
вплив – це цілеспрямоване виробництво і поши-
рення спеціальної інформації, яка безпосередньо 
впливає на функціонування інформаційно-психо-
логічного середовища суспільства» [8].

Ю. Горбань наголошує на тому, що інформа-
ційна війна – це дії, спрямовані на завдання шкоди 
інформації та процесам, які базуються на інфор-
мації супротивника для інформаційної переваги 
над ним [9].

Поділяємо думку М. Кондратюка, який вва-
жає, що інформаційна війна поєднує в собі два 
види впливу – інформаційно-технічний та інфор-
маційно-психологічний. Перший пов’язаний із 
появою техніки для розповсюдження друкованої 
пропаганди, яка застосовувалась разом із веден-
ням бойових дій, а другий еволюціонував від пер-
шого. Наприклад, свого розвитку інформаційно-
психологічна війна отримала в період «холодної 
війни», коли відбувався активний захист власного 
інформаційного простору та вплив на свідомість 
населення супротивника з метою дискредитувати 
його дії [10]. В нашому дослідженні ми зосеред-
жуємо свою увагу на інформаційно-психологічній 
складовій інформаційної війни.

Однією з особливостей інформаційної війни 
є те, що в її перебігу важко визначити початок та 
кінець. Більше того, для пересічних громадян вона 
може бути непомітною навіть в її найактивнішій 
фазі. Як і традиційна війна, інформаційна теж має 
свої наслідки, які можуть своїми масштабами при-
рівнюватися до справжніх бойових дій. Наслід-
ками інформаційної війни можуть стати: 

– окупація певних територій агресором внаслі-
док дестабілізації ситуації в державі або в окремих 
її регіонах та системної психологічної обробки 
населення; 

– поява або посилення санкцій, спрямованих 
проти владних структур з боку міжнародного спів-
товариства; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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– міжнародна ізоляція держави, в результаті 
чого держава, проти якої спрямована інформа-
ційна війна, не зможе бути активним актором на 
міжнародній арені; 

– поява недовіри суспільства до правлячої вер-
хівки; пасивний та активний протест; масова емі-
грація у пошуках кращого майбутнього; 

– формування психології меншовартості, роз-
кол суспільства як національного та культурного 
середовища, що може призвести до його зник-
нення або асиміляції.

Тобто, інформаційна війна – лише засіб, інстру-
мент, а не кінцева мета, так само, як,  скажімо, 
артобстріл. 

Інформаційно-психологічна війна неможлива 
без широкого використання спеціальних методів 
і прийомів впливу,  серед яких найпоширенішими 
певні автори вважають дезінформування, маніпу-
лювання, поширення чуток і міфів.

Інші виокремлюють такі основні методи інфор-
маційної агресії: 1) дезінформування та маніпулю-
вання; 2) пропаганда; 3) диверсифікація громад-
ської думки; 4) психологічний та психотропний 
тиск; 5) поширення чуток [9].

На нашу думку, всю багатоманітність інстру-
ментів інформаційно-психологічного впливу 
можна звести до маніпулювання та пропаганди. 
Адже дезінформування, поширення чуток і міфів, 
диверсифікація громадської думки та  багато 
інших методів  і є маніпулюванням свідомістю 
за допомогою вмілого використання інформації. 

Маніпулювання – це прихований психологіч-
ний вплив, націлений  на зміну поведінки людей. 
Однією з перших книг, безпосередньо присвяче-
них маніпуляції свідомістю, була книга німецького 
соціолога  Г. Франке «Маніпульована людина» 
(1964). Він дає таке її визначення: «Під маніпуля-
цією переважно треба розуміти психічний вплив, 
який здійснюється таємно, відтак, на шкоду тим 
особам, на котрих він спрямований» [11, c. 12].

Дезінформування у інформаційній війні не 
має усталених форм. Є думка, що чим безглуз-
діша брехня, тим простіше в неї повірити. В літе-
ратурі знаходимо такий приклад: одного разу 
на письмовий стіл генерала У. Чартерса, котрий 
спрямовував англійську пропаганду у роки 
Першої світової війни, випадково потрапили 
дві фотографії. На одній було зображено трупи 
німецьких солдатів, які відтягували за лінію око-
пів для поховання, а на іншій – трупи коней доро-
гою на миловарний завод. Генералові спало на 
думку замінити коментар під першою фотогра-
фією на інший, що стояв під другою, і помістити 
відредагований таким чином матеріал у газетах. 
Фотографія «Трупи німецьких солдат дорогою 
на миловарний завод» обійшла незабаром усю 
Європу та Америку, викликаючи огиду та зневагу 
до німців [12]. 

Як ми писали уже в одній зі своїх статей, «осо-
бливою технологією інформаційної війни є чутки. 
Кажуть, світ постав із чуток, на них стоїть, ними 
він і живиться. Учені пояснюють це тим, що коли 
люди зустрічаються з чимось незрозумілим, але 
важливим для них, то вони шукають інформацію, 
яка дала б їм необхідне пояснення та зняла психо-
логічну напругу. А це викликає появу чуток, у яких 
люди самі пояснюють проблематичну ситуацію 
в межах звичних для них уявлень та установок» [13].

Чутки – це специфічний вид інформації, що 
з'являється спонтанно в умовах інформаційного 
вакууму, чи спеціально кимось поширюється 
з метою  впливу на суспільну свідомість.

Свідоме поширення чуток з метою формування 
певної громадської думки, з метою викликати 
певні дії та оцінки – це вже інформаційна зброя, 
яку ми і досліджуємо. Перші спроби використання 
чуток в інтересах певних соціальних та політич-
них сил мали місце ще в давній історії людства. 
У ХХ столітті особливо активно почали викорис-
товувати чутки в інтересах боротьби з конкурен-
тами в політиці. 

Відповідно до інформативної складової дослід-
ники поділяють чутки на чотири основні типи: 

 – абсолютно недостовірні чутки; 
 – недостовірні чутки з елементами 

правдоподібності; 
 – правдоподібні чутки; 
 – достовірні чутки з елементами неправдопо-

дібності [13].
Для  спрощеного пояснення незрозумілих 

явищ і подій часто використовується міфотвор-
чість. Міф – це така інформація, яка пояснює 
походження та подальше перетворення тих чи 
інших явищ виключно на основі вигаданих подій. 
Осмислення людиною навколишньої дійсності 
у вигляді міфів базується не на наукових знаннях, 
але на вірі і переконаннях представників конкрет-
ної культури, етносу, соціальної групи.

Ще однією технікою інформаційно-психо-
логічного впливу є диверсифікація суспільної 
свідомості – розпорошення уваги суспільства 
на дрібні події, одиничні, приватні проблеми, 
або відволікання правлячої еліти держави  
на вирішення різних штучно створених проблем 
і уповільнення, тим самим, вирішення першочер-
гових завдань суспільно-політичного та еконо-
мічного розвитку. 

Методи диверсифікації суспільної свідомості: 
створення «інформаційного шуму», насичення 
«ефіру» різного роду скандальними матеріалами, 
дестабілізація обстановки в державі чи окремих її 
регіонах; активізація кампанії проти політичного 
курсу правлячої еліти держави та окремих її ліде-
рів у різних міжнародних установах; ініціювання  
різного роду скандальних процесів, ініціювання 
міжнародних санкцій.
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Отже, все перераховане і є маніпулюванням. 
Арсенал маніпулятивних прийомів, що, в першу 
чергу, експлуатується медіа, на сьогодні незлічен-
ний. Наприклад, прийом рефреймінгу (зміни) кон-
тексту: «Протест підприємців – це форма активної 
та ефективної боротьби за власні права». Після 
рефреймінгу той самий факт набуває іншого, 
негативного забарвлення: «Черговий протест під-
приємців – це руйнівний удар по економіці країни 
в умовах кризи/війни». 

Ще один приклад, – прийом застосування 
метафор і притч – пряме переміщення необхід-
ної маніпуляторові інформації у підсвідомість 
об’єкта впливу за допомогою впливу на емоції. 
Метафора – це образний вислів, вживання в пере-
носному значенні виразу чи слова для описування 
якогось предмета або явища, схожого з ним за 
певними ознаками (держава не повинна залазити 
до кишені студента і пенсіонера; виборчий пиріг; 
економіка шкутильгає; бізнес на крові; імперія 
зла; танці під дудку заходу, українська влада – діти 
з сірниками, країна невивчених уроків тощо).

Затребуваними прийомами маніпулювання 
також є відволікання уваги, прийом поступовості, 
прийом багаторазових повторів (метод Геббельса), 
метод емоційної накрутки, метод звуження аль-
тернатив тощо.

Одним з головних інструментів інформаційно-
психологічної агресії є пропаганда, оскільки вона 
є системним, систематичним, масованим поши-
ренням різних політичних, філософських, науко-
вих, художніх, інших мистецьких ідей з метою 
упровадження їх у громадську думку, і тим самим 
використання цих ідей у масовій практичній 
діяльності населення. Водночас до пропаганди 
належать  і  оперативні повідомлення, які поши-
рюються для справляння вигідного впливу на гро-
мадську думку, провокування запрограмованих 
емоцій та зміни ставлення до певної ситуації або 
поводження певної групи людей, безпосередньо 
чи опосередковано вигідного організаторам. Про-
паганда часто являє собою ніщо інше, як сукуп-
ність маніпулятивних технологій. Проте, набу-
вають вони характер пропаганди, коли  стають 
системними,   мають переважно стратегічні, а не 
реактивні цілі та транслюються через велику кіль-
кістю каналів та джерел впливу. На службі пропа-
ганди – освіта, наука, культура, мистецтво, ЗМІ. 
Пропаганда – це коли на уроках літератури вчать 
«потрібні» вірші, в художній галереї милуються 
«потрібними» полотнами, а в кіно захоплюються 
красивими та мужніми героями, що озвучують 
«потрібні» думки.  Потрібні ідеї, думки, настрої 
«вживлюються» у свідомість поступово, крапля 
за краплею, врешті, формуючи картину світу. Ера 
Інтернету, соціальних мереж формує нові канали 
та методи пропаганди, які, щоправда, не відки-
дають старих правил і прийомів. Створюються, 

наприклад, ботоферми, які до тих пір тиражують 
певні думки, ідеї, допоки вони  глибоко не вкорі-
няться в свідомість цільової аудиторії.

Варто зауважити, що пропаганда – це лише 
інструмент для досягнення певних цілей. Вона 
не може бути «хорошою», чи «поганою» апріорі. 
В тоталітарному суспільстві, де їй немає альтерна-
тиви, і де її ціль – формування суспільства рабів, 
вона – зло. В демократичному – пропаганда може 
слугувати  консолідації суспільства, поширенню 
національної ідеї, поширенню ідей здорового спо-
собу життя, екологічної культури тощо. Злом вона  
також стає, коли використовується у інформацій-
ній війні проти іншої держави.

 Від  ворожого пропагандистського впливу 
можна захищатися. Своєрідний «крок у відпо-
відь» – це контрпропаганда. Контрпропаганда – 
це комплекс заходів, спрямований на захист пев-
ної системи уявлень, установок, стереотипів від 
пропаганди опонента. Контрпропаганда має бути 
наступальною, оперативною, конкретною, гнуч-
кою, комплексною і враховувати характеристики 
аудиторії. Відомо, що найкраща оборона – це 
наступ. Вимога наступальності контрпропаганди 
викликає проблему – яким чином необхідно 
спростовувати «вигадування» опонента, щоб не 
сприяти їхньому поширенню. 

Існує декілька основних технологій контрпро-
паганди:

 1). Переключення уваги аудиторії на опонента. 
Його ефективність висока лише тоді, коли нова 
запропонована тема для обговорення набагато 
гостріша, ніж початкова.

2). Замовчування. Ця стратегія ефективна за  
можливості контролювати поширення пропаганди 
противника і захищати аудиторію від впливу про-
паганди. 

3). Спростування фактів, наданих опонентом. 
Вона можлива при наявності сильних аргументів.

Починаючи з 2014 р., коли Російська Федера-
ція розв’язала гібридну війну проти України, тема 
інформаційної агресії постійно перебуває у полі 
зору вітчизняних науковців та практиків, оскільки, 
поряд із воєнним спротивом, виникла нагальна 
потреба створення ефективного механізму проти-
дії інформаційній агресії. Сьогодні така потреба 
стала ще актуальнішою та нагальнішою.

Нові виклики зумовили необхідність пошуку 
нового інструментарію, за допомогою якого 
уможливлюється організація узгодженої взаємо-
дії суб’єктів державного управління та інститутів 
громадянського суспільства задля забезпечення 
національних інтересів, з яких пріоритетні – без-
пекові. Таким адекватним комплексним інстру-
ментарієм державного управління в умовах 
актуалізації нових загроз інформаційно-комуні-
каційному простору виступає система стратегіч-
них комунікацій.
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В. Ліпкан, спираючись на «Словник військо-
вих та пов'язаних термінів» Міністерства оборони 
США, визначає їх як скоординовані урядом держави 
зусилля, спрямовані на розуміння цільової аудито-
рії з метою створення, зміцнення та збереження 
сприятливих умов для просування національних 
інтересів, політики та цілей держави через вико-
ристання узгоджених концепцій, стратегій доктрин 
і програм, планів, тем, меседжів і продуктів [4].

М. Яшко визначає стратегічні комунікації як 
цілеспрямовану і скоординовану діяльність орга-
нів державної влади для інформаційного впливу 
на внутрішні і зовнішні аудиторії [14]. 

М. Шклярук відносить стратегічні комуні-
кації до окремого стратегічного напряму дер-
жавної політики, метою якого є забезпечення 
високої ефективності державно-управлінських 
рішень шляхом упровадження комплексної сис-
теми зовнішньої та внутрішньої комунікативної 
взаємодії органів державної влади й суспільства, 
забезпечення доступу до інформації та широкого 
залучення громадськості до процесів підготовки, 
ухвалення та реалізації цих рішень, підвищення 
рівня легітимації державної влади, її спромож-
ності до протистояння будь-яким зовнішнім агре-
сивним впливам (інформаційна, економічна, вій-
ськова агресія тощо) та формування позитивного 
міжнародного іміджу держави [15, с. 4]. Цікавим 
в даному визначенні нам видається акцент на 
тому, що стратегічні комунікації передбачають 
наявність державної стратегії.

Отже, пропонуємо наше узагальнення про-
аналізованих підходів та визначень. Стратегічні 
комунікації – комплекс системних та систематич-
них, узгоджених інформаційно-комунікаційних 
заходів та впливів спрямованих на внутрішню та 
зовнішню аудиторію, метою яких є утвердження 
та закріплення в індивідуальній та масовій свідо-
мості ідей, цінностей, переконань, що мають стати 
основою рішень, дій, поведінки, які відповідають  
національним інтересам. Стратегічні комуніка-
ції – це довготривалий, безперервний процес, від-
повідно, розрахований на довготривалий ефект, 
вони повинні бути  скоріше зорієнтовані на  пре-
вентивну дію, попередження небажаних процесів, 
явищ, аніж на оперативне реагування щодо них. 
Це однак не виключає того, що стратегічні кому-
нікації стають безальтернативною зброєю проти-
борства, в разі активного застосування інформа-
ційної війни поряд зі збройною агресією.

Більшість дослідників  єдині в розумінні того, 
що є «незаперечним ядром» стратегічних комуні-
кацій: 

1. Інформування та переконування (всередині 
держави, іноземних аудиторій, незгодних) є важ-
ливими для просування інтересів і цілей політики. 

2. Ефективне інформування потребує форму-
вання чітких цілей політики, на підтримку якої 

реалізуються заходи зі стратегічних комунікацій. 
Цілі мають бути дійсно зрозумілими, адже саме 
це впливає на те, якої поведінки, дій чи поглядів 
ми збираємося досягти від цільових аудиторій 
в інтересах національної політики. 

3. Координація та деконфліктизація є обов’язко- 
вими для уникнення ситуацій, коли інформаційна 
діяльність одних структур призводить до усклад-
нення (чи неможливості) інформаційної діяль-
ності інших структур. Мова йде про дві взаємо-
поєднані проблеми: відсутність координації на 
рівні структур та відсутність координації на рівні 
меседжів, що може призводити до вкрай негатив-
них наслідків. 

4. «Комунікування діями». Дії кажуть значно 
більше, ніж слова – це базова настанова для дій-
сно ефективних стратегічних комунікацій. При-
чому під діями мають на увазі досить широке коло 
заходів: поведінку, вчинки, політику.

Оскільки в Україні мова йде не про потен-
ційну загрозу, а про цілком реальну повномасш-
табну війну, яка включає в себе і інформаційне 
протистояння, державні стратегічні комунікації 
відповідно повинні мати чіткий воєнний акцент, 
бути рішучими та, навіть агресивними. До цього 
спонукають нас воєнні невдачі російської армії, 
які, цілком очікувано і закономірно, змушують 
ворога подвоювати свої зусилля на інформацій-
ному фронті.

Виокремимо компоненти системи стратегічних 
комунікацій, ефективне поєднання яких уможлив-
лює протидію інформаційній війні (за стандар-
тами НАТО): 

 – зв’язки з громадськістю; 
 – публічна дипломатія та військові заходи на 

підтримку публічної дипломатії; 
 – зв’язки зі ЗМІ; 
 – інформаційні заходи міжнародного військо-

вого співробітництва; 
 – цивільно-військове співробітництво; 
 – дії в кіберпросторі, включаючи соціальні 

мережі; 
 – залучення ключових лідерів до проведення 

інформаційних заходів; 
 – внутрішня комунікація (робота з особовим 

складом/внутрішній PR); 
 – інформаційні операції; 
 – психологічні операції; 
 – інформування про ситуацію та документу-

вання подій на полі бою; 
 – розвідувальне забезпечення проведення 

інформаційних заходів; 
 – показ дій військ; 
 – введення противника в оману; 
 – безпека операцій; 
 – фізичний вплив; 
 – протиборство в електромагнітному просторі  

[16].
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Складові стратегічних комунікацій чітко сфор-
мульовано  у Воєнній доктрині  України: «Стра-
тегічні комунікації – це скоординоване і належне 
використання комунікативних можливостей дер-
жави – публічної дипломатії, зв’язків із громад-
ськістю, військових зв’язків із громадськістю, 
інформаційних та психологічних операцій, заходів, 
спрямованих на просування цілей держави» [17]. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, стратегічні комунікації – комплекс систем-
них та систематичних, узгоджених інформаційно-
комунікаційних заходів та впливів спрямованих на 
внутрішню та зовнішню аудиторію, метою яких 
є утвердження та закріплення в індивідуальній та 
масовій свідомості ідей, цінностей, переконань, що 
мають стати основою рішень, дій, поведінки, які 
відповідають  національним інтересам. Стратегічні 
комунікації – це довготривалий, безперервний про-
цес, відповідно, розрахований на довготривалий 
ефект, вони повинні бути  скоріше зорієнтовані на  
превентивну дію, попередження небажаних проце-
сів, явищ, аніж на оперативне реагування щодо них. 
Це однак не виключає того, що стратегічні комуні-
кації стають безальтернативною зброєю протибор-
ства, в разі активного застосування інформаційної 
війни поряд зі збройною агресією.

Також можемо звернути увагу на першочер-
гові задачі державних стратегічних комуніка-
цій. В першу чергу – це ефективна координація 
її суб’єктів у різнорівневих системах із власною 
ієрархією, особливостями прийняття рішень, тра-
диціями, цілями.  Основне завдання держави – 
забезпечити єдність дій цих структур. Ця координа-
ція має включати як узгодження  дій, так і створення 
системи єдиних меседжів, що не суперечать 
один одному. З цією метою необхідно створити 
інституцію, основне завдання якої  і полягатиме 
у загальній координації повідомлень та струк-
тур, що здійснюють комунікативну діяльність.

Крім того, державним інституціям слід 
пам’ятати про те, що комунікації не дорівню-
ють інформуванню. Комунікації – це  зворотний 
зв'язок, це діалог,  це консультування, це залучення. 
Відповідно, варто максимально використовувати 
потенціал громадянського суспільства для легіти-
мації дій і рішень влади та горизонтального поши-
рення необхідних меседжів. Натомість, в Україні 
влада і громадянське суспільство досі не навчи-
лися довіряти один одному. Певним чином пояс-
нити таку ситуацію можна пославшись на  думку 
К. Пауля, який  визначає  стратегічні комунікації 
як вплив, який містить правду, прихильність до 
достовірності, «доброчесне переконання». Обман, 
маніпуляція, пропаганда – це неефективні форми 

впливу, нестійкі в сучасному інформаційному 
світі, вони підривають довіру до нинішніх і май-
бутніх повідомлень та  зводять нанівець докладені 
зусилля [18]. Останнє твердження автора є сум-
нівним, адже якби обман і маніпуляції не були 
дієвими, – інформаційні війни не досягали б своїх 
цілей.  Ми вище описали, що саме маніпулятивні 
технології і пропаганда здатні завдавати колосаль-
них збитків державам. Однак з приводу стратегіч-
них комунікацій,  з приводу твердження про те, що 
вони мають будуватись на правдивій, достовірній, 
повній, зрозумілій інформації, – цілком погоджує-
мося з науковцем. Тобто з обманом і маніпуляцією 
слід боротися за допомогою правди, роз’яснень, 
поширення вичерпної інформації. Тоді буде довіра 
і підтримка з боку громадянського суспільства. 
Мабуть, в цьому контексті є над чим працювати  
українським інституціям. Причому це слід врахо-
вувати в роботі як з внутрішньою, так і з зовніш-
ньою аудиторією.

Крім того, громадянське суспільство варто 
активніше залучати до впливу на зарубіжну ауди-
торію. Сьогодні можна говорити про усвідом-
лення на рівні держави ролі публічної дипломатії 
в системі стратегічних комунікацій, про що свід-
чить думка Міністра закордонних справ: «Там, де 
офіційна дипломатія вимушена говорити за зачи-
неними дверима, публічна дипломатія говорить 
відкрито – у конференц-залах, галереях, кварти-
рах, концерт-холах, на площах та вулицях. Там, де 
офіційній дипломатії не відкриють двері, публічну 
дипломатію гостинно запросять пройти всере-
дину» [19]. Проте потенціал публічної диплома-
тії використовується ще не достатньо. Сьогодні, 
в умовах війни, ми маємо унікальну ситуацію, 
коли увага всього світу прикута до подій в Україні. 
Цим слід активно користуватися.

Маємо визнати, що в Україні гострою 
є проблема ресурсного забезпечення стратегічних 
комунікацій, в першу чергу, забезпечення люд-
ськими ресурсами, тобто фахівцями  зі стратегіч-
них комунікацій, які здатні планувати кампанії 
та ефективно їх реалізовувати. Останнє потребує 
достатньо ґрунтовних знань не лише про специ-
фіку кожного конкретного елемента стратегічних 
комунікацій, але й про сферу державного управ-
ління загалом, вміння налагоджувати ефективний 
зв’язок з недержавними суб’єктами.  Формування 
необхідних компетенцій повинно бути складовою 
освітніх стандартів для цілої низки спеціальнос-
тей: політологія, публічне управління, військові 
спеціальності, міжнародні відносини тощо. Сьо-
годні, нажаль, переважає уявлення, що стратегічні 
комунікації є прерогативою журналістської діяль-
ності, що є абсолютно хибним.
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Проаналізовано парламентські вибори у чотирьох країнах Європейського Союзу: Нідерландах (15-17 березня), 
тричі в Болгарії (4 квітня, 11 липня та 14 листопада), Кіпрі, Німеччині (26 вересня) та Чехії (8-9 жовтня). Підкреслено, 
що парламентські виборчі кампанії 2021 р. мають яскраво виражений національний профіль, відтак їх потрібно 
досліджувати  враховуючи країнову специфіку. Зазначено, що разом з тим, за своєю логікою вони багато в чому 
вписуються у більш широкий європейський і світовий тренди розвитку партійних систем.

Вказано, що головною характеристикою виборчих кампаній було протистояння «мейнстримних» партій і партій 
«нової політики», а на конфігурацію партійних систем мав суттєвий вплив загальносвітовий тренд трансформації 
політичних партій: від масових партій з чіткою ідеологічною спрямованістю і розгалуженою ідеологічною структу-
рою до картельних / мережевих / кіберпартій з розмитою ідейною орієнтацією та відсутністю традиційної апаратно-
організаційної структури.

Охарактеризовано електоральні результати партій «нової політики»: у Болгарії виборча коаліція «Продовжуємо 
зміни»  здобула перемогу на виборах, у Чехії партія «АNO 2011» посіла друге місце, а виборча коаліція «Пірати і ста-
рости» – третє; у Нідерландах «Партія свободи» отримала третій результат, а в Німеччині партія «Альтернатива для 
Німеччини» – п’ятий. Участь в урядових коаліціях взяли виборчий блок «Продовжуємо зміни», партія «Альтернатива 
для Німеччини» та виборчий блок «Пірати і старости».

Досліджено причини успіху партій «нової політики». До них можна віднести: розчарування громадян у «старих, 
корумпованих» політиках і «мейнстримних» політичних партіях та зростання недовіри до них; персоналізацію та 
медіатизацію політики; ціннісну трансформацією, яка пов’язана з укоріненням «постматеріальних» цінностей; анти-
глобалістські, антимігрантські та євроскептичні суспільні настрої; освоєння мережевого простору.

Ключові слова: парламентські вибори, Європейський Союз, Німеччина, Чехія, Болгарія, Нідерланди, «мейн-
стримні партії», партії «нової політики».

Parliamentary elections in four countries of the European Union were analysed: the Netherlands (March 15-17), 
Bulgaria (three times in April 4, July 11, and November 14), Germany (September 26), and the Czech Republic (October 
8-9). It is emphasized that the 2021 parliamentary election campaigns have a pronounced national profile, so they should 
be studied taking into account the specific features of the country. It is noted that at the same time, according to their logic, 
they, in many ways, fit into the wider European and world trends in the development of party systems. 

It is indicated that the main characteristic of the election campaigns was the confrontation between «mainstream» 
parties and «new politics» parties, and the configuration of party systems was significantly influenced by the global trend 
of political parties’ transformation: from mass parties with a clear ideological orientation and a ramified ideological struc-
ture to cartel/network/cyber parties with a blurred ideological orientation and the absence of traditional management and 
organizational structure.

 The electoral results of the «new politics» parties are characterized: in Bulgaria, the electoral coalition «Continuing 
Changes» won the elections, in the Czech Republic, the party «ANO 2011» took the second place, and the electoral 
coalition «Pirates and Mayors» came the third; in the Netherlands, the «Freedom Party» received the third result, and in 
Germany, the «Alternative for Germany» party was the fifth. The electoral bloc «Continuing changes», the party «Alternative 
for Germany» and the electoral bloc «Pirates and Mayors» participated in the governing coalitions.

The reasons for the success of the «new politics» parties were studied. These include citizens’ disillusionment with 
«old, corrupt» politicians and «mainstream» political parties and growing distrust of them; personalization and mediatiza-
tion of politics; value transformation, which is connected with the rooting of «post-material» values; anti-globalist, anti-mi-
grant and Eurosceptic public sentiments; development of network space.

Key words: parliamentary elections, the European Union, Germany, the Czech Republic, Bulgaria, the Netherlands, 
«mainstream parties», «new politics» parties.
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Постановка проблеми. Як підкреслює у сво-
єму дисертаційному дослідженні Ю. Копинець 
«останніми десятиліттями політичні системи 
країн Європейського Союзу зіштовхнулися з низ-
кою серйозних викликів, які мали суттєвий вплив 
і на формування партійних систем. Ці виклики 
пов’язані з фінансовою кризою 2008–2009 рр., 
міграційною кризою 2015–2016 рр., антиглоба-
лістськими рухами та євроскептицизмом. Пере-
несення їх у сферу політики виявилось у проти-
стоянні «мейнстримних» і антисистемних партій / 
партій «нової політики», особливості якого можна 
простежити на основі аналізу результатів парла-
ментських виборів» [3, c. 21]. 

Крім того, «на конфігурацію партійних систем 
країн Європейського Союзу має суттєвий вплив 
загальносвітовий тренд трансформації політич-
них партій: від масових партій з чіткою ідеоло-
гічною спрямованістю і розгалуженою ідеоло-
гічною структурою до картельних / мережевих / 
кіберпартій із розмитою ідейною орієнтацією та 
відсутністю традиційної апаратно-організаційної 
структури» [3, c. 21].

Результати парламентських виборів – це той 
емпіричний матеріал, який дозволяє нам зробити 
відповідні висновки щодо тенденцій розвитку 
партійних систем у країнах Європейського Союзу.

Упродовж 2021 р. парламентські вибори відбу-
лися у таких країнах Європейського Союзу: Нідер-
ландах (15-17 березня), тричі в Болгарії (4 квітня, 
11 липня та 14 листопада), Кіпрі (30 травня), 
Німеччині (26 вересня) та Чехії (8-9 жовтня). 
А також у цьому році обирали парламенти у Ліх-
тенштейні, Косово, Гренландії, Албанії, Норвегії, 
Росії та Ісландії [13; 14].

Предметним полем нашої наукової розвідки 
є парламентські вибори в країнах Європейського 
Союзу (окрім Кіпру) та їхній вплив на розвиток 
партійних систем.

Формування цілей статті (постановка 
завдань). Мета нашої статті показати вплив пар-
ламентських виборів 2021 р. у країнах Європей-
ського Союзу на конфігурацію партійних сис-
тем та урядових коаліцій. Для досягнення мети 
необхідно вирішення наступних дослідницьких 
завдань: а) охарактеризувати результати парла-
ментських виборів в країнах Європейського Союзу 
та їх вплив на акторний склад та конфігурацію 
партійних систем; б) вивчити причини електораль-
ного успіху на виборах «партій нової політики». 

Нинішня стаття це продовження циклу науко-
вих публікацій, які присвячені парламентським 
виборам у Європейському Союзі: «Електоральний 
фактор в еволюції партійного ландшафту країн 
Вишеградської четвірки (2015–2018 рр.)» (2018 р.) 
[6], «Парламентські вибори у країнах Європей-
ського Союзу у 2018 році: характеристика елек-
торальних результатів та конфігурацій партійного 

ландшафту» (2020 р.) [2] та «Тенденції розвитку 
партійних систем країн Європейського Союзу 
в контексті парламентських електоральних циклів 
2017 року» (2020 р.) [1].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нідерданди. Парламентські вибори в Нідерлан-
дах відбулися 15-17 березня 2021 р. Палата пред-
ставників (нижня палата парламенту) складається 
із 150 депутатів і обирається за пропорційною 
виборчою системою відкритих партійних списків 
без виборчого бар’єру [8, c. 219]. Результати вибо-
рів подані у таблиці 1.

Явка виборців  у 2021 р. була одна із найвищих 
у Нідерландах і становила 82,6%. Перемогу на 
виборах здобула партія чинного прем’єр-міністра              
М. Рютте Народна партія за свободу і демократію 
(VVD). Вона отримала 34 місця у парламенті, що 
на 1 місце більше у порівнянні з попередніми вибо-
рами (2017 р.). Другий результат (14,8%) показала 
партія «Демократи 66» (D 66) на чолі з міністром 
зовнішньої торгівлі С. Кааг, отримавши 24 депу-
татські мандати. Це найвищий результат партії 
з досягнутих нею на виборах [9; 13; 14].

Лейбористська партія (PvdA) і Соціалістична 
партія (SP) здобули по 9 депутатських мандатів. 
Зелені ліві (GL) отримали 8 місць, що на 6 менше 
ніж на попередніх виборах. Правопопулістська 
Партія свободи (PVV) Г. Вілдерса посіла третє 
місце із 17 депутатами (-3). Виборча програма пар-
тії написана такою радикальною мовою, що вона 
ніколи не може стати урядовою. Ще одна право-
популістська партія Форум за демократію (FvD) 
на чолі з Т. Боде, здобула 8 місць (+6). Головний 
месидж партії – це боротьба проти світової змови, 
в основі якої штучно створена пандемія, а мета якої 
знищення особистої свободи та наступ на демо-
кратію. Разом дві популістські праворадикальні 
партії здобули 15,8% голосів виборців. Правоцен-
тристська партія «Християнсько-демократичний 
заклик» (9,5%)  отримала 15 місць (-4), а інший 
союзник по коаліції зразка 2017 р. Християнський 
союз зберіг 5 депутатських місць (3,3%) [9; 13; 14].

Реформатська політична партія (SGP), що 
об'єднує ортодоксальний протестантський елек-
торат (суворі кальвіністи) та партія  «Denk», яка 
виступає за мультикультуралізм (відстоює інте- 
реси турецьких мігрантів), отримали по 3 місця 
кожна. Партія «50 Плюс», котра захищає інтереси 
пенсіонерів, отримала 1 місце (-3). А загалом до 
нижньої палати увійшли 4 нові партії: проєвропей-
ська партія «Вольт» (3 місця), «Juiste Antwoord» 
(Правильна відповідь) 2021», партія «Разом», Рух 
фермерів-громадян (по одному мандату). Таким 
чином, у новообраній нижній палаті Генеральних 
штатів будуть представлені 17 партій [9; 13; 14]. 

Коаліція була утворена у складі 78 депутатів 
Народної партії за свободу і демократію (34 депу-
тати), «Демократи 66» (24), Християнсько- 
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демократичного заклику (15), Християнського 
союзу (5). Крісло прем’єр-міністра четвертий раз 
поспіль отримав М. Рютте.

Зазначимо, що за результатами виборів пар-
тійний дизайн Палати представників суттєво не 
змінився, про що свідчить показник індексу вола-
тильності Педерсена 14,3. Сталою залишилася 
і конфігурація партійної системи, яку утворюють 
центристські партії урядової коаліції, опозиційні 
праворадикальні партії та низка малих партій однієї/
двох проблем: захист інтересів турецьких мігран-
тів («Denk»), пенсіонерів («50 Плюс») та інші. 

Болгарія. У Болгарії упродовж 2021 р. тричі 
відбулися вибори до Народних зборів, оскільки 
ні 04 квітня 2021 р. (чергові вибори), ні 11 липня 
2021 р. (позачергові вибори) за результатами вибо-
рів народні депутати не змогли сформувати парла-
ментську більшість. Саме тому президент Болгарії 
відповідно до Конституції змушений був призна-
чати перехідний службовий уряд і оголошувати 
про проведення наступних позачергових парла-
ментських виборів. Парламентська більшість була 
створена лише за результатами виборів до Народ-
них зборів 14 листопада 2021 р. 

Народні збори Болгарії складаються з 240 депу-
татів, які обираються за пропорційною системою 
закритих партійних списків у 31 багатомандат-
ному виборчому окрузі  з 4% виборчим бар’єром 
[7, c. 279].

З 2009 р. країною правила партія «Громадяни 
за європейський розвиток Болгарії (ГЄРБ) на 
чолі з її лідером Б. Борисовим, яка здобула тріум-
фальну перемогу на виборах з результатом 39,7% 
(116 місць в парламенті). За роки правління партія 

перетворилася на патрон-клієнтальну структуру, 
що і забезпечувало їй стабільну електоральну 
підтримку на парламентських виборах упродовж 
13 років.

Головними суб’єктами виборчого процесу були 
такі політичні сили: Союз демократичних сил 
(СДС) – права антикомуністична партія, яка зна-
ходилася при владі у 1991–1992 і 1997–2001 рр.; 
Болгарська соціалістична партія (БСП); нова попу-
лістська партія «Є такий народ» (ЄТН), яка обіцяла 
знищити попередній корупційний режим і вирі-
шити усі проблеми соціально-економічного роз-
витку країни;  Рух за права і свободи (РПС), який 
представляє інтереси мусульманської (у більшості 
турецької) меншини;  рух «Встань! Мафіє, заби-
райся!» (популістська політична сила); «Демо-
кратична Болгарія» (ДБ, праволіберальна коалі-
ція трьох партій «Так, Болгарія!», «Демократи за 
сильну Болгарію»,  «Зелені»); Внутрішня маке-
донська революційна організація (ВМРО, націона-
лістична партія утворена у 1989 р.); Національний 
фронт порятунку Болгарії (НФПБ, націоналіс-
тична партія утворена у 2011 р.); популістська 
партія «Воля» (утворена бізнесменом В. Марешкі, 
який себе позиціонує як «болгарський Трамп»); 
націоналістична, русофільська партія «Атака» 
(2005 р.) [11; 13; 14].

Результати парламентських виборів у Болгарії 
4 квітня експерти назвали «електоральною рево-
люцією». «Революційність» результатів полягала 
в тому, що правоконсервативна партія ГЄРБ  на чолі 
з прем’єр-міністром Б. Борисовим, яка 13 років 
безперервно перебувала при владі, хоч і залиши-
лася фаворитом, але понесла настільки серйозні 

Таблиця 1
Результати виборів до Палати представників генеральних штатів Нідерландів  

15-17 березня 2021 року
Назва партії, дата заснування К-ть голосів, % К-ть деп. місць Ідеологія

Народна партія за свободу і демокра-
тію (VVD), 1948 21,9 34 консервативний лібералізм, 

проєвропеїзм
Демократи 66 (D 66), 1966 14,9 24 соціальний лібералізм

Партія свободи (PVV), 2006 10,8 17 Правий популізм, євроскепти-
цизм, ісламофобія

Християнсько-демократичний заклик 
(CDA), 1980 9,5 15 християнська демократія

Соціалістична партія (SP), 1971 6,0 9 демократичний соціалізм
Лейбористська партія  

(PvdA, Партія праці), 1946 5,7 9 соціал-демократія

Зелені ліві (GL), 1989 5,0 8 зелена політика, 
соціал-демократія

Форум за демократію (FvD), 2016 5,0 8 правий популізм, консерватизм, 
євроскептицизм

Партія захисту тварин (PVdD), 2002 3,8 6 захист прав тварин, зелена 
політика

Християнський союз (CU), 2004 3,3 5 ортодоксальний протестантизм, 
християнська демократія

Джерело: побудовано авторами на підставі [13; 14]
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втрати, що не мала можливості для формування 
уряду (див. таблицю 2). Явка виборців упродовж 
2021 р. була такою: 4 квітня – 50,51% (у 2017 р. – 
54,07%), 11 липня – 42,19%, 14 листопада – 40,50%. 
Показники явки виборців вказують на «елек-
торальну втому» виборців, їх зневіру у можли-
вість кардинальних політичних змін [13; 14].

Зазначимо, що значну кількість голосів вибор-
ців здобули нові політичні партії, які виступили на 
виборах з гаслами проти корупції та некомпетент-
ності чинної правлячої партії (ГЄРБ). В Болгарії 
спостерігалася тенденція, яка останні роки стала 
притаманною для низки країн Європейського 
Союзу (ЄС): зневіра до традиційних («мейнстрим-
них») партій штовхала виборців у бік представни-
ків «антисистемної» політики. Як наслідок нові 
антисистемні сили здобули 92 депутатські ман-
дати з 240 у Народних зборах Болгарії. У виборах 
4 квітня вперше приймали участь такі політичні 
сили: нова популістська партія «Є такий народ», 
популістський рух «Встань, Мафіє, забирайся!» та 
виборча коаліція «Демократична Болгарія».

Головним тріумфатором виборів став С. Тріфо-
нов, популярний телеведучий і музикант, який зро-
бив собі політичний імідж на висміюванні і кри-
тиці правлячої партії та її лідера. А створена ним 
контрелітна, антисистемна та популістська партія 
«Є такий народ» («ЄТН») отримала другий резуль-
тат (17, 6%) та 51 депутатський мандат [11; 13; 14].

Успіх С. Тріфонова продовжує тенденцію 
останніх років до підтримки «анти-політиків», 
лідерів, які прийшли в політику з інших сфер 
суспільного життя. Такими були засновники 
популістських партій, які за результатами парла-
ментських виборів стали правлячими: «Рух п’яти 
зірок» в Італії (актор Б. Гріло), «Слуга народу» 
в Україні (актор В. Зеленський), «Список Мар’яна 
Шареца» в Словенії (актор М. Шарец). 

Антисистемні партії, які пройшли до парла-
менту категорично відмовилися від участі в уря-
довій коаліції з колишніми провладними партіями: 
ГЄРБ та Болгарською соціалістичною партією 
(БСП). С. Тріфонов відповідно відмовився від під-
тримки БСП, а також від президентського мандату 
для створення уряду. Президенту нічого не зали-
шалося як створити службовий перехідний кабі-
нет і оголосити про нові парламентські вибори.

На парламентських виборах 11 липня 2021 р. 
партія С. Тріфонова «Є такий народ» здобула най-
більшу кількість голосів виборців 24,08% та депу-
татських мандатів (65). Результати виборів подано 
у таблиці 2. У порівнянні з 4 квітнем це на 14 
мандатів більше. І знову С. Тріфонов не зміг ско-
ристатися перемогою, відмовившись від співпраці 
з іншими партіями і роблячи спробу одноосібно 
сформувати уряд меншості. Така спроба закін-
чилась невдало і Президент знову відповідно до 
Конституції  створив службовий уряд, і оголосив 
про треті дострокові вибори.

Таким чином, неможливість лідером нової 
популістської партії «Є такий народ» створити 
парламентську більшість вказує на ще одну тен-
денцію політичного розвитку «молодих» демо-
кратій: «анти-політики» (актори, музиканти і т. д.) 
вміють завойовувати серця і розум виборців, але 
вони, як правило, не здатні ефективно виконувати 
складні управлінські функції. А відтак їх полі-
тичні сили є недовговічними. 

Як уже відзначалося, парламентська більшість 
у Народних зборах Болгарії була утворена за 
результатами третіх парламентських виборів, які 
відбулися 21 листопада 2021 р. У виборах брали 
участь дві нові політичні сили: виборчий блок 
«Продовжуємо зміни» та популістська, русо-
фільська, євроскептична партія «Відродження» 
(2014 р.). 

Таблиця 2
Результати виборів до Народних зборів Болгарії упродовж 2021 року

Партія Вибори 04. 04. 2021,% 
(к-ть місць)

Вибори 11.07.2021,% 
(к-ть місць)

Вибори 14.11.2021,% 
(к-ть місць)

ГЄРБ – СДС* 26,18 (75) 23,51 (63) 22,74 (59)
«ЄТН» 17,66 (51) 24,08 (65) 9,52 (25)

БСП 15,01 (43) 13,39 (36) 10,21 (26)
РПС 10,47 (30) 10,71 (29) 13 (34)
ДБ 9,45 (27) 12,64 (34) 6,37 (16)

«Встань! Мафіє, забирайся!»** 4,72 (14) 5,01 (13) 2,29 (0)
ВМРО 3,64 (0)

3,10 (0)
1,08 (0)

НФПБ 2,37 (0) 0,33 (0)
«Воля» 0,27 (0)
«Атака» 0,49 (0) 0,45 (0) 0,46 (0)

«Продовжуємо зміни» не приймав участі не приймав участі 25,67 (67)
«Відродження» не приймала участі 2,97 4,86 (13)

* На виборах 4.04 та 11.07 – ГЄРБ, а на виборах 14.11 – ГЄРБ-СДС
Джерело: побудовано авторами на підставі [13; 14]
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Виборчий блок «Продовжуємо зміни» (ПЗ) 
формально був утворений трьома маловпливо-
вими партіями «Вольт Болгарія», «Європейський 
середній клас», «Політичний рух соціал-демо-
кратів». Лідерами цього блоку стали випускники 
Гарвардського університету К. Петков і А. Васи-
лів, які у перехідному кабінеті займали пости міні-
стра економіки та міністра фінансів відповідно. 
Вказаних політиків підтримали у Вашингтоні та 
Брюсселі, як таких, які не є дилетантами і зможуть 
ефективно управляти урядом.

Виборчий блок «Продовжуємо зміни» здобув 
перемогу на виборах з результатом 25,6% голосів 
виборців, що дало йому можливість отримати 67 
депутатських місць. В той же час спонтанні і непро-
думані дії партії «Є такий народ» призвели до того, 
що у листопаді 2021 р. вона втратила народну 
довіру, здобувши лише 9,52% голосів виборців, 
втративши при цьому 40 депутатських мандатів 
порівняно з виборами 11 липня 2021 р. [13; 14]

Новий уряд сформував один із лідерів вибор-
чого блоку «Продовжуємо зміни» К. Петков, а до 
коаліції більшості увійшли такі політичні сили: 
виборчий блок «Продовжуємо зміни», Болгарська 
соціалістична партія, партія «Є такий народ» та 
виборчий блок «Демократична Болгарія». В опо-
зиції новому уряду залишилися ГЄРБ – СДС, пар-
тія «Відродження» та Рух за права і свободи.

Отже, за результатами парламентських виборів 
14 листопада 2021 р. до Народних зборів Болгарії 
пройшло 7 політичних сил. Конфігурація партій-
ної системи набрала контури двоблокової багато-
партійної системи. 

Німеччина. Вибори нижньої палати пар-
ламенту – Бундестагу відбулися 26 вересня 
2021 р. У виборах взяли участь 40 політичних пар-
тій, списки яких були зареєстровані хоча б у одній 
із німецьких земель. Кожний виборець голосував 
за двома бюлетенями: по одномандатному округу 
і по земельному багатомандатному округу.  Від-
повідно до виборчого законодавства у розподілі 
депутатських мандатів за партійними списками 
приймають участь партії, які здобули більше 5% 
голосів виборців, а також партії національних мен-
шин та партії, які отримали депутатські мандати 
мінімум у трьох одномандатних округах [8, с. 219]. 
У підсумку до Бундестагу за результатами вибо-
рів пройшли п’ять партій та один виборчий блок  
Християнсько-демократичного союзу/Християн-
сько-соціального союзу (ХДС/ХСС). Всього було 
обрано 736 депутатів, з них 299 у одномандатних 
округах. Явка виборців становила 76,6% [13; 14].  

Тривалий час у Німеччині боротьбу за владу 
вели дві коаліції:  ХДСС/ХСС і Вільна демокра-
тична партія (ВДП) («чорно-жовта» за кольорами 
партій) та Соціал-демократичної партії Німеч-
чини (СДПН) і партії «Зелені» (пізніше «Союз 
90/Зелені») (відповідно «червоно-зелена»). Після 

об’єднання Західної і Східної Німеччини у пар-
тійній системі з’являється ще один актор –  Пар-
тія демократичного соціалізму (пізніше отримає 
назву «Ліві»), яка не змінювала попередню модель 
конкуренції (2,5-партійну систему), і спочатку 
представляла інтереси громадян Східної Німеч-
чини, а пізніше вона стає загальнонаціональною 
партією. 

Суттєві зміни у конфігурації партійної системи 
Німеччини розпочалися з 2009 р., коли великі пар-
тії Німеччини (ХДС/ХСС, СДПН) отримали на 
виборах низький результат, а натомість малі партії 
(«Ліві», ВДП, «Союз 90/Зелені») здобули високий 
рівень підтримки громадян. 

Це було пов’язано із кризою як в ХДС/ХСС так 
і в СДПН. У ХДС/ХСС спостерігається боротьба 
двох таборів: прогресивного і консервативного. 
Консервативний табір виступає проти соціаль-
ного, прогресивного і екологічного тренду в про-
грамних положеннях партії, а відстоює консерва-
тивні позиції в політиці та ліберальні в економіці. 
Криза у середовищі німецьких соціал-демократів 
пов’язана з еволюцією їхньої ідеології вправо 
у зв’язку з появою партії «Ліві» та зменшенням 
електоральної бази у контексті глобалізаційних 
процесів. Не додала авторитету партії і її участь 
в урядових коаліціях з ХДС/ХСС (2005–2009 рр., 
2013–2017 рр., 2017–2021 рр.).   

У 2013 р. в партійно-політичному просторі 
Німеччини з’являється популістська праворади-
кальна партія «Альтернатива для Німеччини», яка 
спочатку позиціонувала себе як євроскептична 
політична сила, а пізніше перейшла на жорсткі 
націоналістичні позиції, як антиісламістська,  
антиіммігрантська політична сила. На виборах 
до Бундестагу у 2017 р. вона подолала виборчий 
бар’єр. Таким було позиціонування основних 
суб’єктів виборчого процесу напередодні виборів 
2021 р. Результати виборів подано в таблиці 3.

Отже, консервативний правоцентристський 
блок ХДС/ХСС  отримав на виборах найгірший 
результат у післявоєнній Німеччині.  Блок втра-
тив біля 1 млн. 400 тис. голосів виборців, які 
відійшли до СДПН та ВДП. СДПН перемогла на 
виборах з мінімальним відривом від блоку ХДС/
ХСС, який склав трохи більше 1,5% (разом блок 
отримав 24,1% голосів виборців та 196 депутат-
ських мандатів). Партія зелених здобула 14,8% 
(третій результат), що є найкращим результатом 
партії з моменту її створення. Четвертий результат 
(92 мандати) мала ВДП. Правопопулістська  партія 
АдН зайняла лише п’яте місце (у 2017 р. була тре-
тьою). Партія «Ліві» втратила на виборах 30 депу-
татських мандатів, не подолавши 5% виборчий 
бар’єр, але отримавши депутатські мандати за 
рахунок того, що її представники перемогли 
у трьох одномандатних округах. Урядову коаліцію 
за результатами виборів утворили Соціал-демо-
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кратична партія Німеччини, Вільна демократична 
партія та «Союз 90 / Зелені» [13; 14].

Таким чином, парламентські вибори в Німеч-
чині підтвердили тенденцію до збільшення фраг-
ментації партійної системи. Депутатські мандати 
здобули 6 політичних сил, заповнивши увесь полі-
тичний спектр зліва направо: ліві («Ліві») – лівий 
центр (СДПН, «Союз 90/Зелені») – правий центр 
(ВДП, ХДС/ХСС) – праві (АдН). Відсоток голосів, 
які здобули політичні партії вказує на вирівню-
вання їх підтримки у виборчих процесах, наслід-
ком чого буде зростання їх кількості в урядових 
коаліціях. А конвергенція ідеологічних позицій 
партій приведе до того, що такі коаліції можуть 
бути непрогнозованими (йдеться про коаліацій-
ний потенціал «Лівих» і АдН).

Слід також зазначити, що не відбулося суттє-
вих змін в акторній структурі партійної системи: 
до парламенту пройшли ті ж самі партії, що 
і у 2017 р., а індекс волатильності Педерсена ста-
новить 14,5.

Чехія. Вибори нижньої палати чеського пар-
ламенту – Палати депутатів (200 депутатських 
місць) відбулися 8-9 жовтня 2021 р. при рекордній 
явці виборців 65, 43%. У виборах брали участь 22 
суб’єкти виборчого процесу [13; 14]. Депутатські 
мандати здобули дві політичні партії і дві виборчі 
коаліції. Вибори нижньої палати парламенту від-
буваються за пропорційною системою відкри-
тих партійних списків з 5% виборчим бар’єром 
для політичних партій і 8% для виборчої коаліції 
з двох партій, та 11% для коаліцій трьох і більше 
партій [7, c. 279].

Як зазначалося нами у статті «Електоральний 
фактор в еволюції партійного ландшафту країн 
Вишеградської четвірки (2015–2018 рр.)» ідео-
логічний профіль партій, які отримали депутат-

ські мандати за результатами виборів до нижньої 
палати чеського парламенту у 2017 р. виглядає 
таким чином: «АNO 2011» (лібералізм, популізм),  
ЧСДП (соціал-демократія, панєвропеїзм), Кому-
ністична партія Чехії і Моравії (комуністична), 
ГДП (ліберальний консерватизм, євроскептицизм), 
«ТОР 09» (ліберальний консерватизм, панєвропе-
їзм), ХДС-ЧНП  (соціальний консерватизм, панєв-
ропеїзм), «За свободу і пряму демократію» (попу-
лізм, євроскептицизм),  «Мери та незалежність» 
(субсидіарність, панєвропеїзм), Чеська піратська 
партія (лібералізм) [6]. 

Виборча кампанія 2021 р. характеризувалася 
протистоянням провладної  партії А. Бібаша  
«АNO 2011» (Акція незалежних громадян 2011) 
та коаліції опозиційних  партій «Разом». «АNO 
2011» з’явилася на політичній арені Чехії у 2011 р., 
у 2014 р. була учасником урядової коаліції, а після 
перемоги на виборах 2017 р. її лідер А. Бібаш очо-
лив чеський уряд.

Слід зазначити, що уряд А. Бабіша досяг зна-
чимих результатів у  соціально-економічній полі-
тиці: середній розмір пенсії збільшився на 23%, 
і досяг у 2021 р. 15 351 тис. чеських крон, міні-
мальна оплата праці збільшилася на 44% і т. д. 

У зовнішній політиці «АNO 2011» робить 
акцент на співробітництві з країнами  Вишеград-
ської четвірки, (перш за все з Польщею та Угорщи-
ною), особливо, що стосується міграційних квот 
та бюджетної політики. А. Бібаш хотів перенести 
основи успішної політики польської партії «Право 
і справедливість» та угорської партії «Фідес», які 
базувалися на національно-консервативній ідео-
логії, у політичну систему Чехії.

Головні опоненти «АNO 2011»  мали дещо поді-
бні програми з різницею щодо підходів до зовніш-
ньої політики, де вони пропагували поглиблення 

Таблиця 3
Результати виборів до Бундестагу 26 вересня 2021 року

Назва партії / виборчого блоку 
(дата заснування)

Результат,  
одномандатні 

округи

Результат  
багатомандатний 

округ
Всього Ідеологія

Соціал-демократична партія 
Німеччини (SPD, 1863) 121 (26,4%) 85 (25,7%) 206 соціал-демократія

Християнсько-демократичний 
союз (CDU, 1945) 98 (22,5%) 54 (18,9%) 152 християнська 

демократія
Союз 90 / Зелені (Grun, 1979) 16 (14%) 102 (14,8%) 118 зелена політика
Вільна демократична партія  

(FDP, 1948) 0 (8,7%) 92 (11,5%) 92 лібералізм

Альтернатива для Німеччини 
(AfD, 2013) 16 (10,1%) 67 (10,3%) 83 німецький націона-

лізм, правий популізм
Християнсько-соціальний союз 

(CSU, 1945) 45 (6%) 5,2% 45 християнська 
демократія

Ліві (Die Linke, ) 3 (5%) 36 (4,9%) 39 демократичний 
соціалізм

Союз південношлезвігських 
виборців (SSW, 1948) 0 (0,1%) 1 (0,1%) 1 партія данської та 

фризької меншини
Джерело: побудовано авторами на підставі [13; 14]
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інтеграції у євроатлантичні структури. Відтак 
зазначимо, що на результат вибору мав вплив не 
зміст виборчих програм, а ставлення до прем’єр-
міністра А. Бібаша. І опонентами було немало зро-
блено для його дискредитації у виборчій кампанії 
при ігноруванні позитивних зрушень у житті чесь-
кого суспільства. Натомість правління урядового 
кабінету А. Бібаша називалось «олігархічним», 
«плутократичним», «неопатримоніальним» і т. д.

Коаліція опозиційних партій «Разом» включала 
Громадянську демократичну партію, «ТОР 09» 
(«Традиція. Відповідальність. Процвітання 09»), 
Християнсько демократичний союз – Чеську 
народну партію і була утворена 25 жовтня 2020 р. 
Учасники коаліції відомі виборцю суб’єкти полі-
тичного життя, які неодноразово приймали участь 
в у рядових коаліціях.

12 січня 2021 р. була утворена ще одна коалі-
ція «Пірати і старости» до якої увійшли  Чеська 
піратська партія і рух «Старости і незалежні». 
Вказана коаліція також опонувала чинному 
прем’єр-міністру А. Бібашу. У виборчій кампанії 
вона вирішили використати потенціал регіонів та 
місцевих територіальних громад, до яких і були 
направлені їхні виборчі меседжі, і, перш за все, 
фокусування на заходах, які зможуть припинити 
відтік громадян з місцевих громад у мегаполіси.

Чеська піратська партія була заснована у 2009 р. 
на хвилі підйому піратського руху у Європі. Голо-
вними завданнями партії, виокремлені у ста-
туті, були такі: 1) захист фундаментальних прав 
людини; 2) забезпечення відкритого доступу до 
інформації, свобода слова; 3) боротьба проти зло-
вживань, які приводять до введення цензури, зрос-
тання насилля, страху, расизму. Вперше до парла-
менту партія потрапила у 2017 р. здобувши 10,7% 
голосів виборців і посівши третє місце [13; 14].

Піратські партії – це один із видів партій «нової 
політики», які з’являються в кінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. Дослідники наразі не мають єдиної точки 
зору відносно того, до якого типу їх віднести, 
оскільки їм притаманний як особливий тип ідео-
логії, так і специфічна організаційна структура.

На відміну від масових партій з інститутом 
членства і розгалуженою організаційною структу-
рою, піратські партії не акцентують увагу на вказа-
них атрибутах партійності. Це партії з так званим 
«багатоваріатним членством». Поряд  з тради-
ційними функціонерами у таких партій є група 
прихильників, не обтяжених статусом офіцій-
ного членства, але які виконують важливі функ-
ції всередині неї. До таких відносимо: а) кіберп-
рихильників; б)  волонтерів; в) передплатників, 
зареєстрованих у соціальних мережах партії. Їхній 
внесок у  розвиток партії різниться – від участі 
в обговоренні політичних проєктів до фінансо-
вої допомоги. Відмінною особливістю таких пар-
тій є відсутність забюрократизованих механізмів 

комунікації між представниками партії, спрощені 
формати участі рядових членів у розробці та обго-
воренні політичних ініціатив.

Потенційними коаліаційними партнерами 
«АNO 2011»  виступали такі суб’єкти виборчого 
процесу: чинні партнери по коаліції Чеська соціал-
демократична партія (ЧСДП), Комуністична пар-
тія Чехії та Моравії (КПЧМ), громадянський блок 
Р. Шляхти «Присяга» та партія «Триколор».  

Окремо позиціонувала себе правопопулістська 
партія «Свобода і пряма демократія», яка репре-
зентуючи інтереси біля 10% громадян (результат 
попередніх виборів) і надалі виступала за прове-
дення референдуму за вихід Чехії з ЄС і НАТО. 
За аналогічний референдум виступала також 
Комуністична партія Чехії і Моравії.

Результат виборів був дещо несподіваний, 
оскільки партія «АNO 2011», яка лідирувала у ході 
виборчого процесу, програла вибори з мінімаль-
ним відривом від переможців – коаліції «Разом». 
Результати виборів 2021 р. до Палати депутатів 
чеського парламенту подано в таблиці 4.

Результати вибрів дещо змінили конфігурацію 
партійної системи Чехії, яку можна ідентифіку-
вати як двоблокову партійну систему. Акторний 
склад партійної системи при цьому практично не 
змінився про що свідчить показник індексу вола-
тильності Педерсена (11,3).

Незважаючи на перемогу коаліції «Разом», пар-
тія «АNO 2011» підтвердила свій впливовий ста-
тус, здобувши у протистоянні з п’ятьма партіями 
(коаліції «Разом» та «Пірати і старости») четверту 
частину голосів виборців Чехії. Такий результат 
показує, що в країні є дві великі політичні сили, 
протистояння між якими буде продовжуватись 
і надалі та залежатиме від успіху урядової полі-
тики переможців виборів. Як нами підкреслюва-
лось вище кабінет               А. Бабіша мав позитивні 
показники розвитку, особливо у сфері соціальної 
політики. Таким чином, результат виборів не при-
веде до консолідації чеського суспільства.

Зазначимо, що парламентські вибори черговий 
раз показали вагомий вплив популізму та персо-
ніфікації політики на волевиявлення виборів, що 
є характерним для країн Європейського Союзу.

Зазнали поразки на виборах ліві партії: грома-
дянський рух «Присяга» (4,68%), ЧСДП (4,65%), 
КПЧМ (3,6%), партія «Триколор» (2,76%). При 
чому ЧСДП і КПЧМ були партерами по урядовій 
коаліції партії «АNO 2011» за результатами вибо-
рів 2017 р. А КПЧМ вперше за 32 роки, почина-
ючи з 1989 р. (після «оксамитової революції») не 
отримала депутатських мандатів. В той же час 
державне фінансування вказаних партій та порів-
няно високий рівень підтримки (разом здобули 
15,69% або 844239 тис. голосів виборців) сприя-
тиме тому, що вони і надалі залишаться активними 
суб’єктами політичного процесу [13; 14].
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Таблиця 4
Результати виборів 2021 року до Палати депутатів

Назва партії  / виборчої коаліції (рік 
утворення)

Кількість 
голосів,%

Кількість 
місць Ідеологія

Виборча коаліція «Разом» (2020) 27,79 71 ліберальний консерватизм, хрис-
тиянська демократія

Партія «Акція незадоволених громадян 2011» 
(«АNO 2011») (2011) 27,13 72 консервативний лібералізм, 

популізм

Виборча коаліція «Пірати і старости» (2021) 15,61 37 лібералізм, децентралізація,  
популізм, субсидіарність

Партія «Свобода і пряма демократія» 9,53 20 радикальний правий популізм
Джерело: побудовано авторами на підставі [13; 14]

Таблиця 5
Електоральні показники «партій нової політики» (ПНП)  

за результатами парламентських виборів 2021 року
Країна, к-ть 

депутатських 
місць,  

(явка виборців)

Переможець 
виборів, %

К-ть голосів %, 
(д. м.*) ПНП 

Участь ПНП  
в урядовій 

коаліції

Частка 
голосів 

ПНП, %
(д.м.*)

1
Болгарія 

(14.11.2021), 
240

(40,5%)

Виборчий блок
«Продовжуємо 

зміни»
25,6%

«Є такий народ» – 9,5% (25), 
«Відродження» – 4,8% (13)

+
Виборчий блок
«Продовжуємо 

зміни»
39,9%

2 Нідерланди, 150
(78,7%)

Партія свободи – 10,8 (17), «Зелені 
ліві» – 5,0% (8),

«Форум за демократію» – 5,0% 
(8), Партія захисту тварин – 3,8% 
(6), «Вольт» – 2,4% (3),DENK – 
2,0% (3) «50 Плюс» – 1,0% (1), 
«Правильна відповідь 2021» – 

1,0% (1)

_ 31%
(47)

3
Чехія,

200
(65,4%)

АNO 2011 – 27,1% (72),
«За свободу і пряму демократію» 

– 9,5% (20),
виборча коаліція «Пірати і старо-

сти» – 15,6% (37)

+
Виборча коа-

ліція «Пірати і 
старости»

52,2%
(129)

4
Німеччина

736,
(76,6%)

«Союз 90/Зелені» – 14,8% (118), 
«Альтернатива для Німеччини» 

–  10,3% (83)
+

«Союз 90/Зелені»
25,1%
(201)

*– депутатські місця
Джерело: побудовано авторами на підставі [13; 14]

Цікавим був результат коаліції «Пірати і старо-
сти», яка здобули 37 депутатських місць, але за 
результатами преференційного розподілу голосів 
33 з них отримали члени партії «Старости і неза-
лежні» і лише 4 члени «Піратської партії». Якщо 
врахувати, що на попередніх виборах «Піратська 
партія» мала 22 мандати, то такий результат також 
можна трактувати як програш цієї партії.

За результатами виборів партійну систему 
Чехії можна ідентифікувати як двоблокову бага-
топартійну систему. Ідеологічний профіль партій, 
які здобули депутатські мандати виглядає наступ-
ним чином: партія «Акція незадоволених грома-
дян 2011» (консервативний лібералізм, популізм), 
виборча коаліція «Разом» (ліберальний консерва-
тизм, християнська демократія), виборча коаліція 
«Пірати і старости» (лібералізм, децентралізація,  

популізм), партія «Свобода і пряма демократія» 
(радикальний правий популізм, євроскептицизм).

Висновки.  На основі аналізу результатів пар-
ламентських виборів у країнах Європейського 
Союзу у 2021 р., поданих нами в таблиці 5, можна 
зробити такі висновки щодо електорального 
успіху партій «нової політики».

Отже, за результатами парламентських вибо-
рів політичні сили, які представляють «нову 
політику» [12] мали такі електоральні резуль-
тати: у Болгарії виборча коаліція «Продовжуємо 
зміни» – перемогу на виборах; у Чехії партія 
«АNO 2011» – друге місце, а виборча коаліція 
«Пірати і старости» – третє місце; у Нідерландах 
«Партія свободи» – третє місце; в Німеччині пар-
тія «Альтернатива для Німеччини» – п’яте місце. 
Участь в урядових коаліціях взяли виборчий блок 
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«Продовжуємо зміни», партія «Альтернатива для 
Німеччини» та виборчий блок «Пірати і старости».

Загалом партії «нової політики» отримали зна-
чний відсоток голосів виборців: у Болгарії – 39,9%, 
Нідерландах – 31%, Німеччині – 25,1%, а в Чехії –  
52,2%. Такі показники свідчать про те, що у про-
тистоянні з «мейнстримними» партіями вказані 
політичні сили мають потужну підтримку електо-
рату. Успіх партій «нової політики» обумовлений 

низкою чинників, серед яких можна виокремити: 
розчарування громадян у «старих, корумпованих» 
політиках і «мейнстримних» політичних партіях 
та зростання недовіри до них; персоналізацію та 
медіатизацію політики; ціннісну трансформацією, 
яка пов’язана з укоріненням «постматеріальних» 
цінностей; антиглобалістські, антимігрантські та 
євроскептичні суспільні настрої; освоєння мере-
жевого простору.
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У статті зазначається, що в умовах глобалізації та діджиталізації держава як політичний інститут має змінюва-
тися, відповідати критеріям публічної політики, максимальної ефективності та утвердження нових принципів забез-
печення конкуренції держав. Українська держава, залишаючись вірною обраній стратегії розвитку з орієнтацією на 
демократичний шлях розвитку, європейську інтеграцію та прихильність європейським цінностям, трансформується 
та модернізується, формуючи сучасну модель публічного управління, що ґрунтується на засадах ноосферної філо-
софії, принципах деліберативної демократії та концепції «рецептивного» адміністрування, які передбачають вста-
новлення суб’єкт-суб’єктних відносин у політичній сфері суспільства. Узагальнено погляди науковців на поняття 
«державна політика», «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління». Авторами 
розглянуто засади концепції ноосферної філософії, в основі якої визнання сфери розуму, моралі та справедли-
вості як джерела управління, політики та влади. А також концепцію «рецептивного адміністрування», яка дозволяє 
здійснити перехід до держави-партнера, де кожен громадянин має право брати участь у напрацюванні публіч-
них рішень, змінює соціум як такий, формує деліберативну громадську думку. Реалізація моделі «рецептивної» 
держави призводить до підсилення засад громадянського суспільства, з’являються нові концепції участі грома-
дян в державному управлінні, відбувається розподіл владних повноважень, модернізуються інформаційні системи. 
Визначено, що сучасна державно-управлінська система набуває властивостей проактивності, адаптивності, нелі-
нійності, комунікативності. Значна увага приділена політичній комунікації в сучасному суспільстві, особливостям 
спілкування в «мережевому» політичному просторі, реалізації деліберативної політики. Причому, в інформацій-
ному суспільстві комунікативний аспект управлінської діяльності стає провідним та сприяє формуванню нового 
типу комунікативних взаємин держави з громадянами, роблячи політику держави публічною та прозорою, а делібе-
ративність стає основою державно-управлінської системи. Зазначається, що у вказаних процесах неабияку роль 
відіграє громадянська освіта, яка здатна сформувати низку компетентностей свідомого громадянина, що робить 
можливим встановити суб’єкт-суб’єктні відносини між державою, владою та суспільством, перетворити державу на 
сучасну та конкурентноспроможну.

Ключові слова: деліберативність, державно-управлінська система, рецептивна держава, суб’єкт-суб’єктні від-
носини, публічне управління, ноосферна філософія.

The article notes that in the context of globalization and digitalization, the state as a political institution must change, 
meet the criteria of public policy, maximum efficiency and the adoption of new principles of competition. The Ukrainian 
state, remaining true to its chosen development strategy with a focus on democratic development, European integration 
and commitment to European values, is transforming and modernizing, forming a modern model of public administration 
based on noosphere philosophy, principles of deliberative democracy and the concept of “receptive” administration which 
provide for the establishment of subject-subject relations in the political sphere of society. The views of scholars on the 
concepts of “public policy”, “public administration” are generalized. The authors consider the principles of the concept of 
noosphere philosophy, which is based on the recognition of the sphere of reason, morality and justice as sources of gov-
ernment, politics and power. The concept of “receptive administration” is also considered, which allows the transition to a 
partner state, where every citizen has the right to participate in the development of public decisions, changes society as 
such, and forms a deliberative public opinion. The implementation of the “receptive” state model leads to the strengthen-
ing of the foundations of civil society, new concepts of citizen participation in public administration appear, the division of 
power takes place, and information systems are modernized. It is determined that the modern public administration system 
acquires the properties of proactivity, adaptability, nonlinearity, communicativeness. Much attention is paid to political com-
munication in modern society, the peculiarities of communication in the “network” political space, and the implementation 
of deliberative politics. Moreover, in the information society the communicative aspect of management becomes leading 
and contributes to the formation of a new type of communicative relations between the state and citizens, making public 
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Постановка проблеми. Сьогоднішній світ 
живе у новій реальності, де глобальні зміни, 
зумовлені запровадженням інноваційних тех-
нологій та практик, відбуваються щоденно. Але 
незмінним залишаються орієнтації держави 
Україна на демократичний шлях розвитку, на 
європейський вектор руху, за якого діяльність 
політичних інститутів, системи управління має 
відповідати критеріям публічної політики, мак-
симальної ефективності та утвердження нових 
принципів забезпечення конкуренції держав 
у глобальному світі. Відбувається трансформа-
ція та модернізація самої політичної системи, 
її інституційної сфери, перетворюються владні 
відносини, адаптуючись до вимог публічної 
політики та мережевого політичного простору. 
Створюється оновлена архітектоніка соціальних 
процесів, здійснюється реформування державної 
політики, у яких неабияку роль відіграє державне 
управління, адміністрування, врядування, які 
набувають нового змісту, співвідносного з демо-
кратичними викликами. Постає проблема аналізу 
державно-управлінської системи сучасної України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У рамках вітчизняного наукового дискурсу про-
блеми державно-управлінської системи Укра-
їни були предметом досліджень у роботах 
Н.Гавкалової, Ю.Дідок, К.Козлова, О.Руденко, 
Ю.Сурмина, А.Кваші, К.Фісун та інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зазначені роботи присвя-
чені окремим аспектам розвитку державно-управ-
лінської системи, а тому є доцільним узагальнити 
погляди науковців щодо цієї проблематики, впо-
рядкувати до реалій сьогодення та осучаснити.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Відтак метою статті є аналіз та узагаль-
нення підходів до розуміння держави та державно-
управлінської системи в умовах глобалізації та 
діджиталізації, прослідкувати зміни, викликані 
вимогами публічної політики та новими принци-
пами забезпечення конкуренції держав. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «державна політика», «державне управ-
ління», «публічне адміністрування», «публічне 
управління» займають вагоме місце в сучас-
ній гуманітаристиці та залишаються предме-
том дискусії науковців. Зокрема, державна полі-
тика, зазначається в «Енциклопедії державного 
управління», – це «напрям дій або утримання 
від них, обраний органами державної влади для 
розв’язування певної проблеми або сукупності 

взаємопов’язаних проблем, що дозволяє державі 
досягнути певної мети в конкретній області, вико-
ристовуючи правові, економічні, адміністративні 
методи впливу [1, с. 122]. Реалізовуючи державну 
політику, держава позиціонує себе через державну 
владу, і державне управління. 

У більшості країн із тривалою демократич-
ною традицією окрім поняття «державна полі-
тика» використовується поняття «публічна полі-
тика» – відкритий процес прийняття управлінських 
рішень, діяльність органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, спрямована на вирішення 
суспільних проблем [2, c. 484], де ступінь публіч-
ності визначається наявністю каналів інформацій-
ного доступу, оскільки демократія формує та роз-
виває інституції публічно-партнерського впливу 
влади на громадян і суспільство в цілому. Відпо-
відно, доцільно, враховуючи особливості публічної 
політики, вести мову про «публічне управління» та 
«публічне адміністрування».

Публічне управління – це професійна діяль-
ність державних службовців, яка включає всі 
види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень 
уряду, а також вивчення, розробку та впрова-
дження напрямів державної політики. Публічне 
адміністрування – система державного управ-
ління, представлена адміністративними інститу-
тами в рамках прийнятої ієрархії влади [3, с. 165]. 
«Врядування відповідає за ідеологічно-демокра-
тичну спрямованість, адміністрування – за інсти-
туційну організацію» [3, с. 165]. Публічне управ-
ління в державі повинне виробляти адекватні 
морально-етичні, політико-правові та соціально-
психологічні норми та передбачає розробку ефек-
тивної (в економічному та соціально-політичному 
сенсі) державної стратегії, а також вироблення та 
реалізацію повсякденної публічної політики.

Узагальнення наукових підходів до розуміння 
терміну «публічне адміністрування» доводить, 
що публічне адміністрування є особливим видом 
діяльності в суспільстві з формування, впрова-
дження, оцінювання та модифікації публічної 
політики. У широкому сенсі під публічним адмі-
ніструванням розуміють всю систему адміністра-
тивних інститутів із ієрархією влади, за допомо-
гою якої відповідальність за виконання державних 
рішень спускається зверху донизу [3], тобто це 
діяльність представників державної служби та 
виконавчої гілки влади. Терміни «публічне адміні-
стрування» та «публічне управління» часто вжи-
ваються паралельно, хоча мають відмінний сенс 
на ціннісно-смисловому рівні.

policy public and transparent, and deliberativeness becomes the basis of public administration. It is noted that civic edu-
cation plays an important role in these processes, which is able to form a number of competencies of a conscious citizen, 
which makes it possible to establish subject-subject relations between the state, government and society, to transform the 
state into modern and competitive.

Key words: deliberativity, public and administrative system, receptive state, subject-subject relations, public 
administration, noosphere philosophy.
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Реформування публічного управління сучасної 
держави вимагає знання фундаментальних пара-
дигм його розуміння та закономірностей їх зміни. 
Так К. Козлов зазначає, що у сучасному світі відбу-
вається становлення суб’єкт-суб’єктної парадигми 
державного управління, пов’язаний із законодав-
чим закріпленням народу як джерела влади [4]. 
О.Руденко доводить, що інформаційне суспільство 
використовує постмодерну парадигму, основою 
якої є активне застосування в державному управ-
лінні принципів постнеокласичної науки, що син-
тезує принципи синергетики, аксіології, соціальної 
інженерії, структурного функціоналізму, неофунк-
ціоналізму, праксеології, організаційної кібер-
нетики, неолібералізму [5, c. 79-87]. Ю.Сурмін 
відзначає, що сучасне державне управління 
користується елементами трьох парадигм: опера-
ціональної, системної та синергетичної [6, с. 37]. 
Дослідники погоджуються з тим, що сучасна 
парадигма державного управління відрізняється 
від попередніх, але «немає одностайної думки 
щодо того, яка парадигма приходить на зміну існу-
ючій, як її назвати та охарактеризувати» [7, с. 108].

Вивчаючи дане питання, можна дійти висновку 
про те, що сучасний етап реформування засад дер-
жавної політики в Україні передбачає перехід до 
нової моделі публічного управління, що передба-
чає знання та практичне впровадження сучасних 
теоретичних підходів та концепцій. 

Зокрема, популярності набуває концеп-
ція ноосферної філософії базується на теорії 
В.Вернадського про ноосферу, як «сферу люд-
ської культури та вияв людської думки» [8, с. 217], 
«царину розуму» [8, с.189], яка є основою утво-
рення «культуросфери і креатосфери глобалізо-
ваного соціуму» [9, с.37]. Ноосферна філософія 
робить акцент на науку, наукову думку, яка пови-
нна стати інтернаціональною, прагнути до сво-
боди, спонукати вчених до «моральної відпові-
дальності за використання наукових відкриттів» 
[8, с. 200], тим самим створюючи «свого роду 
«вищу» й «інтегральну» ноореальність» [9, с. 39], 
яка «утворюється тільки за наявності «соціальної 
об’єктної реальності» та суб’єктованої «наукової 
реальності» генерованих духовно-практичних 
знань» [9, с. 39]. Одним із конотативних значень, 
яким наділяється ноосфера, є очікування побу-
дови досконалого суспільства, тобто здатність 
людини до ефективного та безпечного управління 
[10, с. 19], оскільки «державне життя у всіх його 
проявах охоплюється науковим мисленням у небу-
валому раніше ступені» [8, с. 225].

Ноосферний розвиток можна вважати пара-
дигмою «національного суспільного зростання» 
[7, с. 124], за якої публічна політика відповідає 
принципам «системності, гармонізації, гуманіза-
ції, інструментальності, особистісно орієнтованої 
інформаційно-технологічної освіти» [7, с. 124], 

відкритого доступу до електронних інформацій-
них ресурсів. Прогресивні інформаційно-тех-
нологічні можливості перетворюють не лише 
внутрішні структурно-функціональні складові 
державного апарату, але і самі механізми держав-
ного будівництва та управління, а концепція ноос-
ферного публічного управління [3; 7] передбачає 
компетентність полеміки, пріоритет інтелекту та 
раціональності в державних справах, «сприяє під-
вищенню ефективності розвитку сучасного соці-
уму в усіх його сферах» [3, с. 14]. «Ноосферна 
концепція публічного управління означає те, що 
політика, влада і управління визначаються сфе-
рою розуму (ноосферою), моралі і справедливості, 
базуються на науково-раціональній і морально-
справедливій основі, на ноосферних підходах до 
розвитку суспільства» [3, с. 15].

В основі концепції ноосферного публічного 
управління лежить суб'єкт-суб'єктне усвідомлене 
управління, що керується засадами гуманізму та 
когнітивізму. «Найбільш продуктивним стає раціо-
нальне поєднання вертикальних і горизонтальних 
зв’язків на всіх рівнях державного управління, сти-
мулювання самоорганізації соціальних суб’єктів 
в різних сферах суспільного життя» [3, с. 161]. 

З огляду на концепцію ноосферної філософії, 
сучасна державно-управлінська система набуває 
нових властивостей: проактивності (усвідомлення 
своїх глибинних цінностей та цілей і дія згідно 
зі своїми життєвими принципами, незалежно від 
умов та обставин), адаптивності (автоматично змі-
нює алгоритми свого функціонування та (іноді) 
свою структуру з метою збереження або досягнення 
оптимального стану при зміні зовнішніх умов), 
нелінійності (розуміння того, що трансформація 
економічних, соціальних, політичних і духовно-
культурних відносин та інститутів здійснюються 
завдяки непередбачуваним факторам – аттракто-
рам, біфуркаціям, флуктаціям тощо, у яких людина 
відіграє вирішальну роль), комунікативності.

Комунікативність стає основною властивістю 
державного публічного управління, оскільки саме 
комунікативна традиція інтерпретації політичної 
сфери найбільш повно осмислює простір публіч-
ної політики, яку, на переконання Х. Арендт, 
К. Дойча, Ю. Хабермаса, слід розглядати як сис-
тему комунікацій та інформаційних потоків, сферу 
комунікативних дій. 

Публічна політика – це діяльність, що харак-
теризується взаємодією держави, інститутів гро-
мадянського суспільства, різноманітних соціаль-
них, професійних груп, громадських об’єднань 
щодо реалізації особистих і суспільних інтересів, 
виробництва, розподілу та використання громад-
ських ресурсів і благ, де провідну роль відіграє 
політична комунікація. Саме вона використовує 
аргументовані форми, впорядковує обмін інфор-
мацією між політичними суб’єктами, жоден з яких 
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не може бути виключеним із процесу політичного 
спілкування, де розглядаються насамперед ті 
питання, які є предметом спільного інтересу всіх. 

Багатобічна та багатоканальна комунікація, за 
Ю.Хабермасом, зумовлює гнучкість та мобіль-
ність, і, разом з тим, нормативну міцність соціаль-
ної інтеграції, забезпечує ефективне спілкування 
між політичними акторами. Політична комуніка-
ція при цьому повинна бути відкритою, вільною 
від зовнішнього примусу, «крім примусу кращого 
аргументу» [11, с. 178]. «Комунікація між рівними 
партнерами необхідно є аргументативним дискур-
сом, де кожний намагається переконати партнера 
по комунікації добровільно дійти згоди, консен-
сусу на підставі загальноприйнятих правил аргу-
ментації» [12, с. 100]. 

Управлінська діяльність інституцій публічної 
влади спрямована на ухвалення та реалізацію 
політичних рішень заради задоволення «потреб 
і інтересів більшості громадян» [13, с. 3], це 
практичний, організуючий і регулюючий вплив 
держави на суспільну життєдіяльність людей 
з метою її впорядкування, збереження або пере-
творення; це нормотворча, розпорядницька, 
контрольна, організаційна та інша діяльність, яка 
здійснюється на основі встановлених норм, пра-
вил, процедур, спираючись на владну силу, яку 
обмежує дієвий суспільний контроль як основний 
чинник панування верховенства права [3, с. 130]. 
«Щоб колективні рішення були ефективними, 
легітимними та справедливими, – пише Д. Хелд 
[14, с. 388], – вони повинні бути розумними, 
тобто такими, що можуть витримати дебати та 
аналіз з боку громадськості». 

В інформаційному суспільстві стає ключовим 
комунікативний аспект управлінської діяльності, 
оскільки існує безліч каналів політичної кому-
нікації, які дозволяють передавати, сприймати 
та контролювати будь-які дії та рішення влади. 
У цьому напрямку ефективним вбачається вико-
ристання різноманітних засобів масової комуні-
кації: друкованих, аудіальних, візуальних тощо. 
В умовах цифровізації суспільного життя, його 
диджиталізації провідним засобом комунікації між 
владою та суспільством є мережа Інтернет з її бага-
топлановими можливостями онлайн-комунікації 
та залученням соціальних мереж, які дозволяють 
нести інформацію як на рівні особи, так і на рівні 
всього суспільства. Ефективним каналом є сто-
рінки державних органів у соціальних мережах, 
оскільки інформацію тут можна подати швидко та 
без викривлень, створити інтерактивну взаємодію 
між владою та суспільством. На допомогу держав-
ному управлінню приходить краудсорсінг – техно-
логія віртуальної (за допомогою Інтернету) соці-
альної взаємодії органів державного управління, 
місцевого самоврядування та інших політичних 
акторів, метою якої є колегіальне прийняття дер-

жавних управлінських рішень. Відповідно, канали 
політичної комунікації забезпечують як безпосе-
реднє, так і інституційне спілкування політичних 
акторів, підтримують ефективні зв’язки між дер-
жавою та громадянським суспільством. 

Результативність роботи системи державного 
управління взагалі та її окремих ланок підвищує 
використання інформаційних і телекомунікацій-
них технологій, що сприяє формуванню нового 
типу комунікативних взаємин держави з грома-
дянами. Нині, зазначає О.Грибко [3, с. 26], інфор-
матизація системи державного управління здій-
снюється узгоджено з процесами вдосконалення 
організаційних структур і роботи державного апа-
рату й формування мережевого типу комунікації 
між державними інституціями і громадянським 
суспільством. Формується «мережевий» політич-
ний простір, який характеризується множинністю 
різноманітних державних, приватних, суспіль-
них організацій та установ, що мають спільний 
інтерес; політична мережа формується на основі 
загальних суспільних інтересів; при виробленні 
політичних рішень учасники мережі є рівноправ-
ними з огляду на можливості формування спіль-
ного рішення; політична мережа формується на 
основі узгоджених формальних і неформальних 
правил комунікації, де діє особлива культура кон-
сенсусу [3, с. 160]. Таким чином, рівень функціо-
нування політичної комунікації є відображенням 
рівня розвитку суспільства.

Комунікативна раціональність, на переконання 
Ю.Хабермаса, повинна стати основою сучасних 
владних відносин. Саме вона забезпечує сус-
пільну координацію діяльності, публічність полі-
тики та закладає основи деліберативної політики, 
яка дозволить подолати недоліки існуючих моде-
лей демократії за допомогою «укріплення дис-
курсивної та комунікативної раціональності, яка 
дозволяє знаходити колективні вирішення колек-
тивних проблем…» [14, с. 390]. Поняття «делі-
беративний» (обговорювати, сперечатися) вве-
дено в науковий обіг завдяки роботам Дж.Дьюї, 
розвиток в політичній теорії отримало в робо-
тах Й.Когена, К.-П.Риппа, ґрунтовне обґрунту-
вання надав Ю.Хабермас. «Серце деліберативної 
політики полягає у низці дискурсів та перегово-
рів, які роблять можливим раціональне рішення 
прагматичних, моральних та етичних питань...» 
[15, с. 285]. Поняття «деліберативна політика», 
зокрема у Ю.Хабермаса, пов’язане з політич-
ною життєдіяльністю сучасного громадянського 
суспільства та його комунікативною інфраструк-
турою. З його міркувань видно, що актуальність 
деліберативної політики викликана розвитком тех-
нологій, засобів передачі інформації та механізмів 
комунікації, а також глобалізації, яка відбувається 
на цьому фундаменті. Політика стає «делібератив-
ною» [12, с. 99], тобто такою, що «обговорює». 
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Саме Ю.Хабермас довів, що реалізація делібе-
ративної політики залежить від процесу інститу-
алізації процедур комунікації, які здійснюються 
як на рівні парламенту, так і в мережі комуніка-
цій в публічній сфері. Таким чином створюється 
«арена, де може відбуватися більш або менш раціо-
нальне формування громадської думки та політич-
ної волі з приводу значимих для всього суспільства 
тем…» [16, с. 396], а самі комунікативні умови 
та процедури «надають інституційованому фор-
муванню громадської думки та політичної волі» 
легітимності [16, с. 391], що робить «комуніка-
тивно створену владу» владою адміністративною 
[16, с. 396], яка контролюється, критикується, про-
грамується та спрямовується громадською дум-
кою [16, с. 398], політичним дискурсом [12, с. 100]. 

Ознаки деліберативності «працюють» лише 
у випадку публічності політичної сфери, розга-
луженості мереж політичної комунікації, коли 
її суб’єкти мають змогу представляти не лише 
загальнодержавні та суспільні інтереси, але 
й висувати приватні думки та ініціативи. Це не 
лише право бути почутим, але й гарантії того, що 
голос та інтерес кожного буде врахований та реа-
лізований в результаті діяльності демократичних 
владних інститутів. 

Політична влада в такому демократичному 
суспільстві перестає бути інструментом насилля 
та примусу, вона набуває ознак публічності, все-
загальності та безособовості, що означає звер-
нення до всіх громадян від імені всього суспіль-
ства за допомогою права (закону). Публічна влада 
користується підтримкою та довірою громадян, 
які складають структуровані соціальні групи (гро-
мадянське суспільство), ведуть публічні дискусії 
про розробку, прийняття й просування владних 
рішень. Постає завдання «…підсилити елемент 
обговорення у сучасній демократії. Серед засо-
бів для втілення цього – введення нарадчих опи-
тувань, днів обговорення, громадянських журі, 
… реформа громадянської освіти…» [14, с. 407]. 
Умовою реалізації публічної політики є волевияв-
лення народу при прийнятті рішень чи розробці 
законопроєктів, які мають широко обговорюва-
тися із залученням експертів для оцінки соці-
альних, економічних та інших ризиків. Важли-
вим інструментом реалізації публічної політики 
є проведення публічних консультацій із залучен-
ням ключових стейкхолдерів, тобто фізичних 
і юридичних осіб, які мають легітимний інтерес 
у діяльності політичного інституту. Учасниками 
консультацій повинні бути й громадські активісти, 
представники різних політичних партій та сус-
пільно-політичних груп, і науковці, тобто всі ті, 
на кого зрештою певний закон впливатиме. Тоді 
можна говорити про баланс інтересів.

Політика, таким чином, набуває ознак «особли-
вої, публічної сфери соціальної комунікації, яка 

визначає риси масової комунікативної культури» 
[12, с. 99], за якої до владних інститутів висува-
ється вимога, щоб усі політичні рішення були 
опосередковані та легітимізовані за допомогою 
раціонального обговорення суспільних проблем 
[12, с. 101], стає більш відкритою, набуваючи 
форми «культури масової участі» [12, с. 99]. 

Такий інтерактивний процес (тобто процес, що 
здійснюється спільно з іншими акторами) допо-
магає «державі усвідомити, що вона може діяти, 
тільки розділяючи свою владу з іншими учасни-
ками діалогу, і підтримувати свою центральну 
позицію лише для координації дій різних акторів, 
між якими постійно відбувається динамічний роз-
поділ обов’язків і здійснюються взаємні впливи за 
допомогою створення гібридних і рухомих мереж, 
у яких комбінуються елементи державні, недер-
жавні, національні і глобальні» [3, с. 161]. Дер-
жава стає більш «гнучкою», що дозволяє їй залу-
чати експертні здібності різноманітних акторів, 
розділяти з іншими суб’єктами відповідальність 
за прийняття рішень. 

Змінюється й саме розуміння державної влади, 
до якої висувається вимога раціонального управ-
ління соціальними процесами з залученням кож-
ної людини до участі у публічній політиці [16]. 
Таке розуміння влади дозволяє наділяти її функ-
ціями адміністрування, суб’єкти якого «покликані 
своєчасно та адекватно відповідати на виклики 
часу» [13, с. 3], а прийняття політичних рішень, 
формулювання політичного порядку денного та 
розгляд суперечливих політичних питань заснову-
ється на деліберативній громадській думці.

Для досягнення європейських стандартів 
належного урядування воно має корелювати із 
політологічною концепцією деліберативної демо-
кратії та будуватися за принципами верховенства 
права, законності, відкритості, неупередженості, 
пропорційності, ефективності, підконтрольності, 
відповідальності. Провідними принципами є також 
«прозорість, підзвітність органів державного управ-
ління судовим органам та вищим адміністраціям, 
продуктивність у використанні державних ресурсів 
та ефективність впровадження державної політики, 
а також децентралізація, місцева та регіональна 
автономія, участь у виробленні європейської полі-
тики, взаємне доповнення діяльності органів влади 
та громадських організацій» [17, с. 232]. В галузі 
публічного адміністрування відбуваються заміна 
ієрархічної форми на новий стиль управління, який 
означає зміну ролі владних структур у суспільстві 
і їхніх відносин з громадянами.

В теорії управління та адміністрування розро-
бляються підходи, здатні підсилити теорії грома-
дянського суспільства та деліберативної демократії. 

Так, глобальними підходами до перспектив роз-
витку публічного адміністрування є ринково-лібе-
ральний, де громадянин постає в якості споживача 
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або клієнта; комунітарно-ліберальний, в якому 
акцент робиться на розвитку концепції «політич-
них мереж», договірних структурних взаємин між 
політичними інститутами держави і суспільства, 
визнається рівність громадян і інших суб’єктів мере-
жевих взаємодій; демократичного громадянства, 
що ґрунтується на особливому «рецептивному» 
(або «сприйнятливому») адмініструванні, яке 
покликане служити громадянинові [2, с. 393-394].

Концепція «рецептивного адміністрування» 
була сформульована на початку ХХI ст. [2, с. 394]. 
Вона дозволяє здійснити перехід до «держави-
партнера», яка здатна «гарантувати відповідаль-
ність системи перед конкретними вимогами гро-
мадян» [16]. У «рецептивній» державі громадяни 
розглядаються як активні члени суспільства, які 
мають права та обов’язки та мають змогу брати 
участь у процесі напрацювання «публічного 
рішення через посилення засобів впливу, які пере-
творюють простих громадян на уповноважених» 
[16]. Це передбачає розширення простору про-
зорості та підконтрольності органів державної 
влади, зміну всього інституційного дизайну функ-
ціонування публічної сфери держави [18]. За таких 
умов об'єктивно змінюється й природа держави, 
утворюються нові форми державної організації 
суспільства, з’являються нові концепції держав-
ного управління, що, як стверджує Ю.Сурмін [19], 
«сприяє врахуванню трьох груп кардинальних 
змін соціуму: на рівні особистості, національного 
суспільства і глобального співтовариства».

Реалізація моделі «рецептивної» держави 
призводить до підсилення засад громадянського 
суспільства, з’являються нові концепції участі 
громадян в державному управлінні, відбувається 
розподіл об’єму влади, модернізуються інформа-
ційні системи.

Головною засадою «рецептивної» держави 
стає вміння реагувати на запити суспільства, 
тобто «почути, зрозуміти, сприйняти», а це мож-
ливо лише за умови адекватного інформування 
суспільства про політичне життя, наявності зво-
ротного зв’язку між владою та суспільством, залу-
чення громадськості до обговорення та прийняття 
рішень, тобто «імплементації в управлінську 
практику органів влади технологій публічного 
адміністрування, через які забезпечується більша 
відкритість і прозорість у прийнятті рішень та орі-
єнтація на досягнення затребуваного суспільством 
результату» [20, с. 46].

Висновки. Таким чином, «Публічне врядування 
і публічне адміністрування – різновиди управ-
лінської діяльності інституцій публічної влади, 
завдяки якій держава та громадянське суспільство 
забезпечують самокерованість (самоврядність) 

усієї суспільної системи та її розвиток у певному, 
визначеному напрямку» [2, с. 488]. Вони є змістом 
«державного управління» або владних відносин. 
«Врядування дорівнює виробленню і здійсненню 
публічної політики, яка є справою суспільства, 
громади, кожного її члена, а не лише офіційних 
уповноважених осіб» [2, с. 489]. Сучасна управ-
лінська парадигма розуміє врядування як публічне 
управління, мережеву взаємодію, де «задіяні усі 
зацікавлені сторони: уряд, бізнес, громадянське 
суспільство… задля досягнення кращої керова-
ності суспільства, його впорядкованості і спряму-
вання на досягнення стратегічних цілей [2, с. 489]. 
«Публічне адміністрування – вид організаційно-
розпорядчої діяльності, спрямованої на підготовку 
та впровадження рішень», «технічна складова 
врядування» [2, с. 490]. Публічне врядування – це 
«діяльність політично відповідальних посадовців 
включає в себе ухвалення владних рішень; адміні-
стрування – діяльність професійних управлінців, 
спрямована на підготовку й організацію вико-
нання рішень [2, с. 490].

Реформування засад державної політики 
в Україні передбачає перехід до нової моделі 
публічного управління, адміністрування та вря-
дування, яка ґрунтується на засадах ноосферної 
філософії, принципах деліберативної демократії 
та концепції «рецептивного» адміністрування, які 
передбачають встановлення суб’єкт-суб’єктних 
відносин у політичній сфері суспільства зокрема. 
Відтак у такому напрямку змінюється й сама дер-
жава, розуміння державної влади.

Висуваються нові вимоги до громадянської 
освіти, оскільки, політика участі, деліберативність 
вимагають від громадянина високого рівня полі-
тичної компетентності та політичної культури. 
Саме тому громадянська освіта повинна стати 
невід’ємною частиною усього освітнього про-
цесу, необхідно підсилити долю гуманітарних наук 
у системі вищої освіти, яка формує низку компе-
тентностей, необхідних людині у «дорослому» 
житті. Критичність мислення, вміння знаходити 
компроміс, толерантність у плюралістичному дис-
курсі сучасного суспільства – ось засади, які дозво-
лять реформувати державу та владу, вивести їх на 
рівень суб’єкт-суб’єктних відносин із суспільством. 
«Створення освітньої системи, що відкриває пер-
спективи та горизонти людей як результат пізнання 
інших, є вирішальним елементом розвитку демо-
кратичної суспільної культури» [14, с. 414-415].

Перспективами подальшого дослідження 
може стати осмислення подальших кроків сто-
совно вдосконалення та розвитку державно-
управлінської системи Української незалежної 
демократичної держави.
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У статті досліджено процес конституційних змін та їх вплив на політичну систему й міжнародний вектор розви-
тку держави. З набуттям Україною незалежності та формуванням власної правової системи виникає необхідність 
у реформуванні національного конституційного законодавства з урахуванням європейського та світового досвіду. 
Адже тільки удосконалення Основного Закону має безпосередній вплив на системні зрушення в країні. Аналіз кон-
ституційного процесу в Україні в контексті її стратегічного курсу на євроінтеграцію є одним з найбільш важливих 
напрямів сучасних досліджень у галузі права, політології та історії. Конституційний процес розглянуто як поетапні 
політико-правові перетворення конституційного законодавства (включаючи зміни тексту Основного закону), роз-
виток конституційної правосвідомості, побудову нової системи гарантій щодо практичної реалізації конституцій-
них норм задля продуктивного будівництва сучасного українського конституціоналізму в контексті європейських 
та євроатлантичних прагнень України. Основою конституційних змін є удосконалення законодавства на кожному 
з етапів становлення української конституційної традиції, поширення у суспільстві позитивного сприйняття таких 
змін та формування особистої потреби у відповідних новаціях. У статті проаналізовано історичний аспект станов-
лення та розвитку конституційного процесу від перших спроб розробки та прийняття Основного закону України до 
сьогодення. Встановлено, що ефективність конституційних змін в Україні, окрім наявності відповідної політичної 
волі, вимагає належного правового забезпечення, формування дієвої системи державних органів та належної коор-
динації зусиль усіх гілок влади щодо їхньої реалізації. Проаналізовано національне конституційне законодавство 
з урахуванням сучасного європейського та світового досвіду. Оцінка ролі та нинішнього стану розвитку конститу-
ційного процесу в Україні є важливим та актуальним напрямом сучасних політологічних досліджень. Такий підхід 
дає можливість досягти інтегрованих поглядів та оцінок щодо формування передумов та оцінки наявних проблем 
у процесі становлення громадянського суспільства та подальшої адаптації вітчизняної правової системи до євро-
пейських стандартів.

Ключові слова: Конституція, конституційний процес, євроінтеграція, зміни до законодавства, реформи.

The article examines the process of constitutional changes and their impact on the political system and the international 
vector of state development. With the acquisition of independence by Ukraine and the formation of its own legal system, 
there is a need to reform the national constitutional legislation taking into account European and world experience. After 
all, only the improvement of the Basic Law has a direct impact on systemic changes in the country. The analysis of the 
constitutional process in Ukraine in the context of its strategic course towards European integration is one of the most 
important areas of modern research in the field of law, political science and history. The constitutional process is considered 
as a step-by-step political and legal transformation of constitutional legislation (including changes to the text of the Basic 
Law), the development of constitutional legal awareness, the construction of a new system of guarantees regarding the 
practical implementation of constitutional norms for the productive construction of modern Ukrainian constitutionalism in 
the context of Ukraine's European and Euro-Atlantic aspirations. The basis of constitutional changes is the improvement of 
legislation at each of the stages of the formation of the Ukrainian constitutional tradition, the spread of positive perception 
of such changes in society and the formation of a personal need for relevant innovations. The article analyzes the historical 
aspect of the formation and development of the constitutional process from the first attempts to develop and adopt the 
Basic Law of Ukraine to the present. It has been established that the effectiveness of constitutional changes in Ukraine, in 
addition to the presence of the appropriate political will, requires proper legal support, the formation of an effective system 
of state bodies, and proper coordination of the efforts of all branches of government regarding their implementation. The 
national constitutional legislation is analyzed taking into account modern European and world experience. Assessment of 
the role and current state of development of the constitutional process in Ukraine is an important and relevant direction 
of modern political science research. This approach makes it possible to achieve integrated views and assessments 
regarding the formation of prerequisites and assessment of existing problems in the process of the formation of civil society 
and further adaptation of the domestic legal system to European standards.

Key words: Constitution, constitutional process, European integration, changes to legislation, reforms.
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Постановка проблеми. Розвиток України як 
правової, соціальної, демократичної держави обу-
мовлює необхідність розвитку національного 
конституційного законодавства з урахуванням 
європейського і світового досвіду сучасного консти-
туціоналізму. Саме конституційний процес є най-
більш ефективним двигуном змін у державі, адже 
тільки удосконалення Основного Закону має безпо-
середній вплив на системні зрушення в країні. Кон-
ституційний процес традиційно подається як пое-
тапне прийняття Основного закону або як процес 
підготовки та внесення правок до діючої Консти-
туції. Завершальним етапом конституційного про-
цесу окремі дослідники вважають прийняття нової 
Конституції. Автори дослідження поділяють думку 
іншої частини науковців про те, що конституційний 
процес за своїми цілями та змістом є значно шир-
шим, аніж процедура поновлення тексту Консти-
туції в цілому або окремих її положень [1, с. 235].

Аналіз конституційного процесу в Україні 
в контексті її стратегічного курсу на здобуття 
членства в ЄС та НАТО є важливим напрямом 
сучасних досліджень у галузі історії, політології 
та права. Самоідентифікація українського народу 
як частини європейської цивілізації та незворот-
ність обраного ним євроінтеграційного курсу 
обумовлюють актуальність даного дослідження. 
Тому, на думку авторів, будь-яку сучасну консти-
туційну реформу в Україні слід розглядати через 
порівняльно-правову призму європейських та 
євроатлантичних прагнень України. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодніш-
ній день маємо певний доробок дослідження з про-
блеми в українській науці. О. Берназюк, В. Тацій, 
Ю. Тодика, Є. Онацький досліджували специ-
фіку розвитку української Конституції. Основний 
Закон в контексті європейських та євроатлан-
тичних прагнень України розглянуто в доробках 
М. Лемця, М. Саракуци, М. Черевка, Я. Ленгера 
та інших дослідників. Власні унікальні методики 
класифікації етапів розвитку Конституції запропо-
нували А. Зубрицька, Ю. Шемшученко, О. Біло-
скурька, А. Крусян та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У даний час роль конститу-
ційного процесу в суспільно-політичному житті 
держави зростає, а зміни, що впроваджуються, ста-
ють одними з найважливіших чинників у подаль-
шій демократизації країни. Визначення єдиного 
вектору розвитку та мети сучасного конституцій-
ного процесу в Україні – одна з найактуальніших 
проблем сучасної політології, що й спричинило 
появу даного дослідження.

Мета роботи – визначити основні етапи кон-
ституційного процесу в Україні, проаналізувати 
зміни до Основного закону держави та охаракте-
ризувати його сучасний стан через призму євроат-
лантичних та європейських прагнень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конституційний процес в Україні варто розгля-
дати як політико-правові поетапні перетворення 
конституційного законодавства (включаючи зміну 
тексту Конституції), розвиток конституційної пра-
восвідомості, побудову нової системи гарантій 
щодо практичної реалізації конституційних норм 
задля продуктивного будівництва сучасного укра-
їнського конституціоналізму [1, с. 235].

У сучасній класифікації українського конститу-
ціоналізму вчені виділяють чотири основні етапи:

1-й етап – від прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет України від 16 липня 1990 
№ 55–XII до вступу в силу Конституції України 
від 28 червня 1996 р. [2, с. 4];

2-й етап (1996–2004 рр.) – період чинності 
Конституції 1996 року, коли більшість її поло-
жень знаходило втілення в системі конституцій-
ного законодавства та правозастосовній практиці 
(впровадження конституційної юстиції, розвиток 
місцевого самоврядування та ін.). Найважливішою 
конституційною ініціативою того часу стало запро-
вадження інституту омбудсмена за європейським 
зразком. 15 січня 1998 р. вступив у силу Закон Укра-
їни «Про Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини». 14 квітня 1998 р. парламент 
обрав першого в історії держави Уповноваженого 
(омбудсмена) з прав людини. Без перебільшення 
можна стверджувати, що інститут омбудсмана 
є не лише бажаним, а й необхідним елементом 
правозахисної системи держави, ключовим еле-
ментом у процесі перетворень країн, що стали на 
шлях демократії та верховенства права [3, с. 207].

3-й етап – від прийняття Закону України від 
8 грудня 2004 № 2222-IV «Про внесення змін до 
Конституції Україна» до імплементації ЗУ від 
21 лютого 2014 р. № 742–VII «Про відновлення 
дії окремих положень Конституції України». 
Серед основних новацій, передбачених Законом 
2004 року, слід назвати формування коаліції депу-
татських фракцій, розширення переліку підстав 
дострокового припинення повноважень народних 
депутатів та дострокового припинення повнова-
жень Верховної Ради України рішенням Прези-
дента України, деякі зміни у порядку призначення 
Прем’єр-міністра України, скасування права вето 
Президента щодо законів про внесення поправок 
до Основного Закону [4, с. 31].

Рішенням Конституційного Суду України від 
30.09.10 № 20-рп / 2010 Закон України від 08.04.04 
№ 2222–IV «Про внесення змін до Конституції 
України» був визнаний неконституційним. На 
депутатів Верховної Ради України покладався 
обов’язок внесення до Конституції України змін, 
які б відповідали редакції 1996 року. У наукових 
колах й донині триває дискусія щодо відновлення 
Конституційним Судом України дії Конституції 
України від 28 червня 1996 р. Зважаючи на висно-
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вок Європейської комісії «За демократію через 
право», ВРУ своєю постановою від 22 лютого 
2014 р. №750–18 визнав такими, що є діючими 
на території України положення Конституції від 
28 червня 1996 р. з доповненнями й змінами, 
згідно з ЗУ від 8 грудня 2004 р. № 2222–IV, від 
1 лютого 2011 р. № 2952–VI, від 19 вересня 2013 р. 
№ 586–VII [4, с. 39].

4-й етап – з 2013 р до наших днів. Він пов’язаний 
з подіями Революції Гідності, внаслідок яких було 
остаточно визначено евроінтеграційний та євроат-
лантичний вектор розвитку держави, завершення 
формуванням українців як політичної нації, 
а також тими процесами і викликами, які постали 
перед Україною внаслідок гібридної війни, а зго-
дом і відкритої агресії з боку РФ.

Остаточне визначення проєвропейського 
зовнішньополітичного вектору розвитку дер-
жави обумовило необхідність адаптації вітчиз-
няної системи законодавства під європейські 
стандарти. Одними з ключових у цьому контексті 
є реформування судової системи та проведення 
децентралізації системи державного управління. 
Представлений Президентом України проєкт ЗУ 
«Про внесення змін до Конституції України (про 
децентралізацію влади)» (реєстр. № 2217 від 
15.07.2015) після позитивного висновку Консти-
туційного Суду України був схвалений парламен-
том [5, с. 24].

Варто зазначити й певні зрушення в імплемен-
тації реформи місцевої влади. З 2015 року в усіх 
областях України в рамках децентралізації почали 
створюватися об’єднані територіальні громади 
(далі – ОТГ), а в 2017 році Центральної виборчою 
комісією було призначено перші місцеві вибори 
в 250 ОТГ. Так, 29 жовтня 2017 р. відбулися вибори 
в 201 ОТГ, ще в 49 – вибори було призначено на 
24 грудня 2017 р. [5, с. 23].

У 2017 році Верховна Рада прийняла ряд зако-
нодавчих актів, які посилили роль ОТГ у системі 
місцевого самоврядування. Станом на 1 вересня 
2021 року в рамках децентралізації сформовано 
1439 ОТГ, на території яких восени 2020 року було 
проведено вибори [5, с. 25].

Однією із важливих конституційних реформ 
у контексті наближення України до європей-
ських стандартів правозахисної системи є судова 
реформа. 30 вересня 2016 року введено в дію 
Закон України від 2 червня 2016 р № 1401–VIII 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)». Від того часу в Україні було запро-
ваджено інститут конституційної скарги. Це стало 
важливою складовою у механізмі захисту прав 
і свобод людини та громадянина й було позитивно 
оцінено Європейським союзом. Повноцінно кон-
ституційна скарга заробила від того часу, коли 
Конституційним Судом було затверджено Регла-
мент, сформовано колегії та сенати, до компетен-

ції яких належить розгляд цих скарг [6, с. 122].
Внаслідок прийняття 2 червня 2016 р. закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» відбулися 
істотні зміни у судовій системі, а саме: перехід на 
трирівневу систему з ліквідацією всіх вищих спе-
ціалізованих судів; формуванням нового Верхо-
вного Суду у складі чотирьох касаційних судів; 
змінено порядок призначення суддів; обмежено 
суддівську недоторканність. 07 листопада 2016 р. 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – 
ВККС) вперше оголосила конкурс на посаду судді 
Верховного Суду України. Згідно з новим зако-
ном брати участь у ньому могли, крім професій-
них суддів, також адвокати та наукові працівники 
у галузі права. Конкурс тривав дев’ять місяців, 
протягом яких учасникам довелося пройти цілий 
ряд випробувань: складання чотирьох психологіч-
них тестів; проходження анонімного кваліфікацій-
ного тестування; перевірку практичних навичок 
(написання проєкту судового рішення); співбе-
сіду з членами ВККС України, яка транслювалася 
в онлайн-режимі [6, с. 122].

Важливою складовою відкритого конкурсу за 
європейськими стандартами стала участь у ньому 
представників Громадської ради доброчесності, 
які подавали свої висновки по кожному кандидату 
щодо його професійної етики та доброчесності. 
Міжнародні експерти, а також посли країн «Вели-
кої сімки» (заява від 23 листопада 2017 р.) у під-
сумку визнали, що процес відбору суддів Верхо-
вного Суду України став значно більш прозорим 
і конкурентним, ніж в попередні роки, що є озна-
кою прогресу в процесі імплементації судової 
реформи [6, с. 124].

Таким чином, відбувається цілий ряд актуаль-
них змін: перезавантаження судової влади шляхом 
обрання нових суддів Верховного Суду України, 
суддів першої інстанції, триває процес комплек-
сного кваліфікаційного оцінювання діючих суддів 
України. Необхідною передумовою для того, щоб 
новий Верховний Суд України почав ефективно 
виконувати свої функції, є прийняття ряду нових 
процесуальних кодексів.

21 лютого 2019 року вступив у силу закон Укра-
їни від 07.02.2019 № 2680–VIII «Про внесення 
змін до Конституції України», яким, зокрема, 
закріплено стратегічний курс держави на повно-
правне членство в ЄС і Організації Північноатлан-
тичного договору, а також вилучено конституційне 
положення, що містить норму про можливість 
використання на умовах оренди існуючих баз вій-
ськового призначення на території України для 
тимчасового перебування іноземних військових 
формувань згідно з міжнародними договорами, 
які були затверджені ВРУ [8, с. 54].

Після подій 2013–2014 рр. в українському 
суспільстві формується запит на зміну системи 
цінностей права за європейським зразком. Поло-
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ження Конституції України про незворотність 
європейського та євроатлантичного курсу України 
є важливим меседжем для європейських партнерів 
України [9, с. 115].

Вони мають виконати роль додаткового аргу-
менту на користь визначеного курсу держави. Проте 
слід зауважити, що зазначені конституційні поло-
ження містять не правові норми, а є декларацією 
про основні політичні, економічні, соціальні та 
зовнішньополітичні наміри Української держави.

Одним із прикладів забезпечення реалізації 
норм вітчизняного законодавства відповідно до 
європейських традицій є імплементація Закону 
України від 09 квітня 2015 р. № 317–VIII «Про 
засудження комуністичного і націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні і заборону пропаганди їх символіки» 
(Закон про декомунізацію) в частині зміни назв 
населених пунктів, вулиць та ін., які підпада-
ють під дію даного закону. Зокрема, 19 травня 
2016 року парламент проголосував за переймену-
вання міста Дніпропетровськ в Дніпро. Незважа-
ючи на те, що переважна більшість топонімів уже 
перейменовано, залишається ціла низка об’єктів, 
з приводу яких виникли суперечки та надійшли 
звернення до суду, і на період розгляду справи 
перейменування було призупинено [9, с. 127].

Наявні зміни до Конституції України хоча й сут-
тєво змінюють діючу правову систему країни, але 
не вирішують багатьох проблем, які чекають свого 
якнайшвидшого розв’язання. Серед них, зокрема, 
можна зазначити наступні: завершення реформи 
системи судочинства; необхідність подальшої 
модернізації інституту прав та свобод; консти-
туційно-правовий розвиток громадянського сус-
пільства в Україні; впровадження нової моделі 
взаємодії між гілками влади; створення дієвих 
механізмів запобігання та протидії корупції; 
реформа місцевого самоврядування й територі-
альної організації публічної влади; методологічне 
переосмислення статусу Автономної Республіки 
Крим та ін. [9, с. 18].

Крім великих надій на реалізацію заплано-
ваних реформ, залишаються суттєві ризики та 
перепони на шляху до реального впровадження 

демократичних змін і забезпечення принципу вер-
ховенства права в Україні. Важливо, щоб консти-
туційні процеси, які тривають у державі, сприяли 
повернення довіри до Основного закону з боку 
громадян [10, с. 24].

У зв’язку з необхідністю імплементації змін, 
які вже було внесено до Конституції протягом 
існування України як незалежної держави, на 
сучасному етапі виникає потреба в активному 
перегляді національної юридичної доктрини зага-
лом та конституційному праві зокрема [11].

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі.

Метою сучасного конституційного процесу 
в Україні є: систематизація конституційного нор-
мативного масиву; посилення конституційних 
гарантій прав і свобод людини й громадянина та 
реальне забезпечення їх захисту, в першу чергу, 
в судовому порядку; забезпечення ефективної 
діяльності органів державної влади виходячи з чіт-
кого поділу їхніх функцій; удосконалення системи 
стримувань й противаг; збалансування усього дер-
жавного механізму; розширення конституційного 
регулювання інститутів безпосередньої демокра-
тії; оптимізація територіальної організації влади 
в Україні; розвиток місцевого самоврядування.

При цьому необхідно підкреслити, що зміст 
конституційного процесу в Україні і, відповідно 
зміст Конституції і конституційного законодав-
ства, має узгоджуватися з міжнародними та євро-
пейськими правовими актами. Одною з найбільш 
важливих проблем у цьому контексті є повна 
системна адаптація законодавства України до 
законодавства Європейського союзу, бо в іншому 
випадку інтеграційні прагнення нашої країни 
будуть неефективними.

Оцінка ролі та нинішнього стану розвитку кон-
ституційного процесу в Україні є важливим та 
актуальним напрямом сучасних політологічних 
досліджень. Такий підхід дає можливість досягти 
інтегрованих поглядів та оцінок щодо формування 
передумов та оцінки наявних проблем у про-
цесі становлення громадянського суспільства та 
подальшої адаптації вітчизняної правової системи 
до європейських стандартів.
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У статті розглянуто особливості громадської/публічної дипломатії в міжнародних відносинах початку 2020-их 
років, передусім в умовах, що складися внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 р. Визначено 
та описано  п’ять нових ознак громадської дипломатії, що характерні саме для цього періоду її еволюції, а саме: 
відкритість і демократичність; відхід від поверховості; зростання ролі цінностей; перетворення на рівну гру між 
учасниками; динамічність і непрогнозованість. Зроблено висновок, що врахування виділених ознак здатне сут-
тєво підвищити ефективність стратегій громадської дипломатії, а їх ігнорування навпаки – може перетворити таку 
стратегію у малоефективне калькування зразків спілкування з іноземними аудиторіями, притаманних для минулих 
десятиліть.

Продемонстровано, що посилення демократичності громадської дипломатії виражається не лише у зростанні 
ролі популістів та політичних зірок на міжнародній арені, а й у безпосередньому впливі громадськості у різних кра-
їнах на певні міжнародні процеси. Встановлено, що опора на реальні цінності, які не є для суб’єкта міжнародної 
комунікації пустою риторикою і водночас привабливі для інших, є тим чинником, що відрізняє громадську диплома-
тію від пропаганди та збільшує ефективність такої діяльності в сучасних умовах. Зроблено висновок, що громад-
ська дипломатія все більше перетворюється на вулицю з двостороннім рухом, але не лише в сенсі запровадження 
діалогу між її суб’єктом і протилежною стороною, а зважаючи на невизначений результат, який постає внаслідок 
взаємодії обох сторін, кожна з яких має власні інтереси та по-своєму інтерпретує слова, дії та цінності. Це посилює 
непрогнозованість громадської дипломатії, але не означає некерованість процесів у цій сфері. Для впливу на них 
необхідна надійна ціннісна основа, підкріплена реальними справами, а також швидка реакція та здатність змінюва-
тися відповідно до змін середовища.

Ключові слова: громадська дипломатія, публічна дипломатія, російсько-українська війна, пропаганда, інфор-
маційна війна, цінності.

The article examines the peculiarities of public diplomacy in international relations of the early 2020s, primarily in 
conditions arising as a result of Russia’s full-scale invasion in Ukraine in 2022. Five new features of public diplomacy that 
are characteristic of this period are identified and described, namely: openness and democratic nature; departure from 
superficiality; growing importance of values; the establishment of equal relations between participants; dynamism and 
unpredictability. If taken into account, these peculiarities can significantly increase the effectiveness of public diplomacy 
strategies. Conversely, if one ignores them, one’s strategy may turn into an ineffective copying of practices of communica-
tion with foreign audiences widespread in the past decades.

It has been demonstrated that the democratization of public diplomacy is manifested not only by the growing influence 
of populists and political celebrities in the international arena, but also by the direct influence of the public in different coun-
tries on international processes. It has been established that the international actor’s reliance on real values, which are 
not empty rhetoric and at the same time can be attractive to others, is the key factor that distinguishes public diplomacy 
from propaganda and increases the effectiveness of international communication in current conditions. It is concluded that 
public diplomacy is increasingly turning into a two-way street, not only in the sense of establishing a dialogue between its 
actor and foreign public, but also considering the uncertain outcome that is a result of the interaction of both parties, each 
of which has its own interests and interprets words, actions, and values in its own way. This increases the unpredictability 
of public diplomacy, but it does not mean that processes in this area are unmanageable. To influence them one needs a 
strong value foundation backed up by the real actions as well as an ability to respond quickly and to change in the variable 
environment.

Key words: public diplomacy, Russian-Ukrainian war, propaganda, information war, values.

Постановка проблеми. Питання цілеспрямо-
ваного впливу держави на іноземні цільові аудито-
рії громадськості з метою досягнення зовнішньо-
політичних цілей цікавить дослідників вже не одне 
десятиліття. Ідеї громадської/публічної диплома-
тії (public diplomacy) набули поширення у США 
в часи Холодної війни, адже тодішні політики та 
державні діячі розуміли, що без змагання за серця 
і душі людей у всьому світі не виграти протисто-

яння з ідеологічним противником – Радянським 
Союзом та його сателітами. Після розпаду так зва-
ного соціалістичного блоку та самого СРСР вини-
кло багато нових теорій щодо завдань і ролі гро-
мадської дипломатії (далі – ГД) у постбіполярній 
системі міжнародних відносин. З часом, напри-
кінці 1990-их стало зрозуміло, що трансформаційні 
процеси у міжнародній політиці лише розпочина-
ються і зміни будуть мати далеко не декоратив-
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ний характер. Вони торкаються практично усіх 
сфер  і здатні докорінно змінити дипломатичну 
діяльність та засади взаємодії між країнами світу. 
На початку 2000-их років виникла теорія нової 
громадської дипломатії (new public diplomacy) як 
спроба врахувати зміни, що відбуваються на між-
народній арені, зокрема ті з них, що зумовлені 
поширенням нових комунікаційних технологій 
та розширенням переліку міжнародних акторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основи сучасної теорії громадської дипломатії 
з врахуванням трансформацій останніх десятиліть 
викладені у роботах Е. Гілбоа, Р. Захарни, Н. Кулла, 
М. Леонарда, Я. Меліссена, Дж. Ная, Дж. Пам-
мента, Н. Сноу та інших авторів. Щодо нових 
міжнародних акторів, які реалізовують самостійні 
стратегії впливу на іноземні групи громадськості, 
цікавими і оригінальними є останні публікації 
К. Дж. Айхана [1], Д. Вулетіча [2], А. Купера [3] 
та К. Могенстен [4]. Трансформація цілей гро-
мадської дипломатії в сучасних умовах є пред-
метом наукового інтересу М. Краснодебської [5], 
Х. Меркелсена, Р.К. Расмуссена [6],  Ц. Чжана та 
Б. Ч. Шварца [7]. Різноманітні  аспекти російської 
маніпулятивно-пропагандистської діяльності, 
важливі в контексті громадської дипломатії, роз-
глянуті у роботах Т. Бройнінгера, Н. Марінова 
[8], І. Манора, Дж. Паммента [9], Г. Сімонса [10], 
Дж. Шостек [11].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Початок 2020-их років був 
багатий на події, які суттєво позначаються на між-
народних відносинах і здатні започаткувати лави-
ноподібні зміни на глобальному рівні. Найбільш 
значущими з них є пандемія коронавірусу та 
широкомасштабне вторгнення в Україну, яке здій-
снив злочинний російський режим, цим самим 
розв’язавши тривалу криваву війну. Масштаби 
і значення цих подій мало хто міг спрогнозувати 
наперед. З огляду на це, сучасна ситуація вимагає 
перегляду усталених теорій та позицій, зокрема 
й тих, які стосуються ГД, з метою встановлення 
їхньої релевантності та забезпечення розвитку тео-
рії громадської дипломатії відповідно до теперіш-
ніх реалій і з урахуванням досвіду останніх років.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Зважаючи на викладене, головною 
метою цієї статті є визначення характерних рис та 
трендів розвитку громадської дипломатії в сучас-
них міжнародних реаліях, що склалися у першій 
половині 2022 року. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Насамперед відзначимо, що термін «громадська 
дипломатія» у межах цього дослідження є пря-
мим відповідником англомовного терміна «public 
diplomacy» (або ж «new public diplomacy»), вра-
ховуючи поширене його сучасне тлумачення 
як діяльності не лише урядових структур, але 

й широкого кола неурядових акторів з метою 
впливу на міжнародну політику [1, с. 65–67]. Уста-
лений український термін «публічна дипломатія» 
(який по суті є калькою англійського, ймовірно 
через посередництво російського відповідника) 
допустимий, коли йдеться про урядову діяль-
ність з метою впливу на іноземців, зосереджену 
передусім в МЗС. Проте якщо розглядати ширші 
процеси міжнародної комунікації, самостійними 
учасниками яких є не лише урядові та навколоуря-
дові структури, а й НУО, корпорації, інфлуенсери, 
звичайні люди, які спонтанно самоорганізову-
ються, а також інші суб’єкти, то термін «публічна 
дипломатія» як аналог «public diplomacy» аж ніяк 
не можна вважати вдалим. Саме тому використано 
термін «громадська дипломатія», у якому слово 
«громадська» (та само, як і слово «public» у слово-
сполученні «public diplomacy») позначає групи гро-
мадськості, які обов’язково беруть участь у такій 
діяльності як адресати чи самостійні суб’єкти, 
поряд із державними структурами та міжнарод-
ними урядовими організаціями (у минулому ці 
групи, як правило, позначали словосполученням 
«цільові аудиторії громадськості», проте воно 
поступово стає недоречним, зважаючи на описану 
нижче тенденцію відходу від одностороннього 
впливу у громадській дипломатії та зародження 
рівної двосторонньої взаємодії між її учасниками).

У 2000-их роках багато науковців намагалися 
виділити ознаки нової громадської дипломатії, що 
приходить на зміну традиційним практикам взає-
модії урядів з іноземними цільовими аудиторіями. 
Найсуттєвішими з них можна вважати такі: роз-
ширення кола активних учасників, зміна техноло-
гічного середовища, поява мережевих форм орга-
нізації, формування індивідуального підходу, що 
враховує особливості аудиторій, зміцнення гори-
зонтальних зв’язків, розмивання меж між внутріш-
ньою та зовнішньою аудиторією [12, с. 220]. Ана-
ліз подій останніх років дозволяє виділити п’ять 
нових характерних рис громадської дипломатії, 
які вже чітко проявилися на початку 2020-их рр. та 
значення яких, ймовірно, лише зростатиме. Заува-
жимо, що головними чинниками еволюції ГД саме 
у такому напрямку є: зміна політичного середо-
вища на національному і міжнародному рівні вна-
слідок трансформації інформаційно-комунікацій-
ного поля; криза традиційних інститутів та форм 
політичної взаємодії; загострення глобальних 
проблем, наслідки яких стають все більш очевид-
ними для людей. Розглянемо детальніше ці нові 
ознаки ГД та спробуємо проілюструвати їх на кон-
кретних прикладах, актуальних у теперішній час. 

1. Відкритість і демократичність. З часів 
Холодної війни громадською дипломатією займа-
лися найняті чи залучені державою професі-
онали, які звикли розглядати групи іноземної 
громадськості як пасивні цільові аудиторії, що 



105

Регіональні студії, 2022
♦

не мають власного голосу. У теперішній час ми 
все частіше зіштовхуємося з ситуаціями, коли 
воля людей, у тому числі широких мас насе-
лення за кордоном, справді має значення. Під 
час російсько-української війни неважко відшу-
кати приклади для підтвердження цього. Вони 
дуже різноманітні – починаючи від збору грошей 
в Литві, Польщі, Канаді та інших країнах на «Бай-
рактари» і закінчуючи тотальним відкиданням 
усього російського («cancelling Russia») в куль-
турі, мистецтві, спорті, на побутовому рівні [13]. 
З іншого боку, настрої світової громадськості 
нестабільні, і на них відносно легко вплинути. 
Це породжує зростання ролі окремих харизма-
тичних лідерів та винесення на поверхню попу-
лістичної риторики не лише на рівні національ-
ної політики, але й в міжнародному масштабі. 

У своїй статті про вплив популізму на громад-
ську дипломатію канадський дослідник А. Купер 
відзначає, що настає час культу зірок та від-
мови від звичних способів вирішення проблем, 
оскільки «навіть найбільш цинічних громадян 
приваблює аура цих гіперіндивідуалістів, і це 
дозволяє їм говорити від імені ‘народу’, навіть 
якщо їхні інтерпретації суперечать дипломатич-
ній культурі» [3, с. 42]. Для А. Купера найяскра-
вішим прикладом впливу лідерів у ГД є Дональд 
Трамп, проте сьогодні не менш помітною фігурою 
з ще краще вираженими згаданими характерис-
тиками є президент України Володимир Зелен-
ський. У час після початку широкомасштабного 
вторгнення він значно наростив активність «гро-
мадського дипломата» спілкуючись як з вузь-
кими цільовими аудиторіями (університетською 
молоддю, учасниками кінофестивалів, депута-
тами парламентів), так і з широкими масами іно-
земців. Ще важливіше те, що така його діяльність 
є справді ефективна і перетворила його на справ-
жню зірку світового масштабу, що, безумовно, 
відображається на підтримці України. Фоном для 
«народного» іміджу Зеленського, який носить 
простий військовий одяг і відкритий до спілку-
вання, є фігура старіючого диктатора Путіна (а 
також його оточення), що є прихильником еліт-
них брендів і аксесуарів та тримається на дуже 
далекій дистанції не лише від простих інозем-
ців, а й від їхніх лідерів та свого власного народу. 

Проте роль громадськості у ГД полягає не лише 
у винесенні на пік слави окремих дійових осіб, 
а й у тому, щоб самій впливати на певні процеси. 
Окрім вже згаданих прикладів, цікавим зразком 
демократичної громадської дипломатії є щоріч-
ний пісенний конкурс «Євробачення». У своїй 
роботі Д. Вулетіч відзначає, що Євробачення «є 
рідкісним зразком прямої демократії у культур-
ній дипломатії, і це надає нового виміру поняттю 
‘public diplomacy’, оскільки громадськість справді 
відіграє роль з прийняття рішень, у той час як 

у традиційніших підходах до розуміння public 
diplomacy громадськість є швидше об’єктом, а не 
агентом» [2, с. 302]. Росія упродовж тривалого 
часу надавала величезного політичного значення 
цьому пісенному конкурсу, але справжні пере-
моги на цьому полі у критичний період отримала 
саме Україна. Це стосується як перемоги Джамали 
після анексії Криму Росією, так і перемоги гурту 
«Kalush» у розпал війни. 

2. Відхід від поверховості. Досвід останніх 
років переконливо доводить, що нерозуміння 
чи поверхове розуміння процесів у іншій кра-
їні та настроїв і способу мислення іноземної 
громадськості має наслідком невдачі у реаліза-
ції стратегій ГД. Це стосується не лише ситу-
ації, що склалася після виводу американських 
військ з Афганістану, а й провалу російського 
«бліцкрігу» у 2022 році та нездатності західних 
експертів передбачити такий розвиток подій. 
Дослідниця Дж. Шостек у статті про західне про-
тистояння інформаційній війні, яку розгорнула 
Росія, пише, що переконувати симпатиків Росії 
в Україні у тому, що західний спосіб життя є кра-
щим, і «відкривати їм очі на правду» не є ефек-
тивно, оскільки ці люди прекрасно знають, чим 
є Росія, і все ж обирають її, а не Захід [11, с. 2737]. 

Проте авторка, як і багато інших експертів, не 
враховує, що всі українці (включаючи найбільших 
прихильників «русского мира») ще краще зна-
ють, що насправді відбувається в Україні, і тому 
російські маніпулятивні міфи про «нацистський 
режим», «утиски російськомовних» чи «вісім 
років бомбардувань Донбасу» можуть прижитися 
будь-де у світі, але не в Україні. Саме цей чинник 
став одним з найвагоміших, що призвели до про-
валу путінського бліцкрігу. Залишки російської 
м’якої сили в Україні були майже знищені втор-
гненням 2022 р. та масштабними воєнними зло-
чинами росіян, які його супроводжують. Зловжи-
вання Росії жорсткою силою упродовж тривалого 
часу внаслідок вкрай поверхового розуміння про-
цесів в Україні не залишили шансів для її м’якої та 
розумної сили і надзвичайно звузили простір для 
маневрів. Що стосується Заходу та інших суб’єктів 
світової політики, то поки вони не навчаться слу-
хати і розуміти іноземців, їхні стратегії та плани 
і надалі постійно перекреслюватимуть різнома-
нітні «несподіванки» на зразок захоплення Талі-
баном за короткий час влади в Афганістані чи 
запеклого опору українців російському агресору. 

3. Цінності мають значення. Традиційно роль 
етичних питань в політиці і в дипломатії залиша-
лася завжди незначною, проте це не стосується 
громадської дипломатії з часу самого її заро-
дження як концепції. У теперішній час роль цін-
ностей ще більше зростає і стає ключовою [7]. Ті, 
хто як і колись ігнорує цей чинник, можуть нара-
зитися на великі проблеми. Просування справжніх 
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цінностей, які не є для суб’єкта ГД пустою рито-
рикою і водночас є привабливими для інших, це 
саме те, що відрізняє громадську дипломатію від 
її темної сторони – пропаганди [14, с. 76]. Зловжи-
вання Росією фейками і маніпуляціями, її «війна 
проти правди» [8], відверте стимулювання хаосу 
та нестабільності у світі, а найбільше – її непри-
ховані злочини проти цивільного населення під 
час війни породжують сумніви навіть в головах її 
прихильників у тому, чи має її позитивна риторика 
щось спільне з її діями та чи не є вона лише черго-
вою маніпуляцією. Показовим прикладом є масш-
табна російська кампанія з агресивного про-
штовхування своєї вакцини проти коронавірусу 
«Спутнік V», яка, здається, завдала цій вакцині 
більше шкоди, аніж принесла користі, безвідносно 
до справжніх якостей самого препарату [9; 15].

Що стосується Заходу, то у згаданій статті Дж. 
Шостек стверджує, що ефективною стратегією 
проти російської інформаційної війни, яка спрямо-
вана на дестабілізацію ситуації в Україні, є заохо-
чення порозуміння поміж українцями та відмова 
від підтримки лише одного західного наративу 
[11, с. 2739]. І таку позицію поділяють дуже багато 
західних експертів. Насправді вона повністю 
помилкова, оскільки ігнорує чинник цінностей. Як 
ми бачимо, поряд і слідом за інформаційною війною 
йде справжня війна без жодних сентиментів і спів-
чуття з боку ворога. Протиставляти агресивній 
пропаганді розмови про порозуміння практично 
те ж саме, що виходити проти танків з квітами – 
це може спрацювати у виключних випадках, проте 
далеко не завжди. Тому справжньою ефектив-
ною протидією російській інформаційній агресії 
є політика, базована на міцному фундаменті – 
власних цінностях, включаючи розроблення від-
повідних стратегій громадської дипломатії.

Поки шо чинник цінностей майже повністю 
працює на Україну. Але є і зворотні приклади, коли 
Захід звинувачують у расизмі через «надмірну» 
підтримку українських біженців у порівнянні 
з біженцями з Африки і Близького Сходу. У цьому 
випадку українці, здавалося б, нічого поганого не 
зробили – вони самі є жертвами, але це змушує їх 
почуватися незручно, а іміджу і підтримці Укра-
їни у світі така риторика може суттєво зашкодити. 
Крім того, Росія не полишає спроб дискредиту-
вати Україну, намагаючись довести, що остання 
насправді є далека від цінностей демократії, гума-
нізму, миру та міжнародного порозуміння. 

4. Рівна гра. Сучасна громадська дипломатія 
є грою на рівних між двома чи більше учасни-
ками, а не проштовхуванням власної інформації 
в стилі пропаганди. Для того, щоб це довести, 
скористаємося прикладом, описаним  у статті 
М. Краснодебської. У ній авторка доводить, що 
метою політики та громадської дипломатії Євро-
пейського Союзу у час перед Євромайданом було 

підписання угоди про асоціацію з Україною для 
досягнення певних економічних і безпекових 
цілей, але аж ніяк не за рахунок ускладнення 
відносин з Росією [5, с. 357]. У той час сам ЄС 
намагався довести Росії, що вона насправді еко-
номічно виграє від тіснішої співпраці Союзу 
з Україною. Але українці сприйняли риторику 
ЄС по-своєму, вважаючи, що угода про асоціацію 
є першим кроком на шляху до повної інтеграції 
їхньої країни з Заходом, включаючи широкий 
перелік обов’язків західних країн захищати і під-
тримувати Україну усіма можливими способами. 
Таке ставлення українців під час Революції гід-
ності створювало значний тиск на західних полі-
тиків і змусило їх коригувати свою поведінку і дії.

Ще більше це проявилося під час великої війни 
у 2022 р. Українці пригадують іншим свій зна-
чний внесок у справу миру і демократії в сучас-
ному світі, починаючи з відмови від ядерної зброї 
і закінчуючи стримуванням російського тоталі-
тарного агресивного режиму ціною величезних 
жертв. І у відповідь вони очікують ставлення як 
до рівного партнера, швидкого вступу у керовані 
Заходом міжнародні організації з закритим член-
ством, а також вчасного надходження усіх необхід-
них озброєнь. Така позиція створює значний тиск 
на західні уряди, особливо зважаючи на значну 
підтримку України з боку їхніх громадян. Отже, 
риторика Заходу минулих років щодо підтримки 
демократії і євроінтеграції України стає інструмен-
том в руках українців. Такими чином громадська 
дипломатія справді перетворюється на вулицю 
з двостороннім рухом [16, с. 18], але не лише 
в сенсі запровадження діалогу між її суб’єктом 
і протилежною стороною, а зважаючи на невизна-
чений результат, який постає внаслідок взаємо-
дії обох сторін, кожна з яких має власні інтереси 
та по-своєму інтерпретує слова, дії та цінності. 

5. Динамічність і непрогнозованість. Зважа-
ючи на попередній пункт, не дивно, що сучасна 
громадська дипломатія стає непрогнозованою, 
оскільки запустивши стратегію просування своєї 
позиції за кордоном, не можна бути точно впев-
неним, у яку сторону поверне процес взаємо-
дії. Проте це не означає, що вона стає повністю 
некерованою, просто потрібна надійна ціннісна 
основа, підкріплена реальним справами, а також 
швидка реакція учасників та здатність змінюва-
тися відповідно до змін середовища для того, щоб 
досягти бажаного ефекту. 

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Події останніх років 
переконливо доводять, що діяльність у сфері 
взаємозв’язків з іноземною громадськістю для 
досягнення політичних цілей зазнає істотних 
трансформацій у теперішньому світі, що дезак-
туалізує низку уявлень і напрацювань минулого. 
Головними п’ятьма новими ознаками громадської 
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дипломатії на сучасному етапі її еволюції можна 
вважати: відкритість і демократичність; відхід 
від поверховості; зростання ролі цінностей; пере-
творення на рівну гру між різними учасниками; 
динамічність і непрогнозованість. Врахування 
цих ознак здатне значно підвищити ефективність 
стратегій громадської дипломатії, а їх ігнорування 
навпаки – перетворить будь-яку таку стратегію 
у малоефективне калькування зразків спілкування 
з іноземними аудиторіями, притаманних для мину-
лих десятиліть. 

У цьому контексті особливо важливо розвивати 
теорію громадської дипломатії в руслі актуальних 
змін міжнародного середовища, використовуючи 
при цьому вдосконалену термінологію. В сучас-
них умовах важко відділити public diplomacy 

одного урядового актора і зосереджуватися лише 
на ній, адже насправді йдеться про складну вза-
ємодію у мережі багатьох різнорівневих суб’єктів. 
Навіть якщо цю взаємодію розбити на прості 
елементи за участю лише двох учасників, то і це 
не сильно спростить ситуацію, бо, як було про-
демонстровано у статті, до кінця ніколи не зрозу-
міло, хто є активною та пасивною стороною, і хто 
насправді «реалізує дипломатію», а хто є лише 
статистом і спостерігачем. Це і є справді громад-
ська дипломатія, де групи громадськості (вклю-
чаючи і бізнес-середовище [4]) в різних країнах 
можуть виступати в ролі як ініціаторів, активних 
учасників та партнерів своїх держав, так і цільо-
вих аудиторій для програм іноземних урядів, кор-
порацій та організацій. 
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СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ:  
ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ

CONTEMPORARY HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:  
POLITICAL, ECONOMIC AND COMMUNICATION FOUNDATIONS

Філатов Б.А.,
доктор політичних наук,
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Вивчається формування мережної структури управління людськими ресурсами, яке буде здійснюватися на 
динамічних засадах та з урахуванням конкретних завдань в умовах компетентнісного підходу. Робиться уточнення 
щодо усвідомлення міждисциплінарного значення  процесів кадрового менеджменту. Розкриваються потреби іден-
тифікації напрямків впливу політичного розвитку економічної кон’юнктури та новітніх комунікаційних систем в межах 
розв’язання нагальних завдань управління людськими ресурсами. Встановлюється значення кількох експертних та 
дослідних напрямків для успішності розробки стратегії кадрового забезпечення діяльності виробничих підприємств 
та установ управління. Обговорюються  досягнення результатів соціально-економічного розвитку, які в сучасних 
умовах вирішальним чином зумовлюються станом людських ресурсів. У статті використані сучасні засоби дослі-
дження політологічних дисциплін (компаративний та сценарний) та загальнологічні методи (індукція, дедукція). 
З’ясовується  удосконалення загальних правил і норм та спрощення управлінських механізмів і засобів зворотного 
зв’язку. Досліджується  стратегічне планування людського розвитку та людськими ресурсами, яке вимагає розра-
хунку ресурсів системи освіти та її відповідності наявним завданням економічного зростання. Розкрито значення 
кадрового потенціалу, яке набуває гнучких якостей та мобільності саме завдяки новітнім цифровим комунікаційним 
технологіям. Виявляється значення усвідомлення інноваційних чинників, що дає змогу спрогнозувати стан ринку 
праці та діяльність акторів, яка спрямована на відстоювання конкретних економічних інтересів. Встановлено спе-
цифіку обліку не лише макроекономічних показників та потреб ринку праці, але й деталізацію мікроекономічних 
процесів, які динамічно змінюються. З’ясовуються засоби координації та залучення кадрів відповідно до їх фаху та 
кваліфікації. Вивчено комп’ютеризацію засобів виробництва, яка вимагає нових навичок від майже всіх без винятку 
професійних груп. Зроблено висновок про виявлення стратегічних завдань всієї людської цивілізації на глобаль-
ному рівні політичного управління. 

Ключові слова: управління людськими ресурсами, політичний менеджмент, політичні процеси, економічна 
кон’юнктура, ринкова економіка, соціально-економічна криза.

The formation of a network structure of human resources management is being studied, which will be carried out on a 
dynamic basis and taking into account specific tasks in the conditions of the competence approach. clarification is made 
regarding the awareness of the interdisciplinary significance of the mentioned processes. The needs of identifying the 
directions of influence of the political development of the economic situation and the latest communication systems within 
the framework of solving the urgent tasks of human resources management are revealed. The importance of several 
expert and research directions for the success of developing a strategy for personnel support for the activities of produc-
tion enterprises and management institutions is established. The achievements of socio-economic development results, 
which in modern conditions are determined decisively by the state of human resources, are discussed. The article uses 
modern research tools of political science disciplines (comparative and scenario) and general logical methods (induction, 
deduction). The improvement of general rules and regulations and the simplification of management mechanisms and 
means of feedback are investigated. The strategic planning of human development and human resources is studied, which 
requires the calculation of the resources of the education system and its compliance with the existing tasks of socio-eco-
nomic development. The value of personnel potential, which acquires flexible qualities and mobility precisely thanks to 
the latest digital communication technologies, is revealed. The importance of awareness of innovative factors is revealed, 
which makes it possible to predict the state of the labor market and the activities of actors aimed at defending specific 
economic interests. The specifics of accounting not only for macroeconomic indicators and labor market needs, but also 
for detailing microeconomic processes that are dynamically changing have been established. The means of coordination 
and recruitment of personnel according to their specialty and qualifications are being investigated. The computerization of 
means of production, which requires new skills from almost all professional groups without exception, has been studied. 
A conclusion was made about the identification of strategic tasks of the entire human civilization at the global level of 
political management.

Key words: human resources management, political management, political processes, economic situation, market 
economy, socio-economic crisis.

Постановка проблеми. В умовах сучасних 
інформаційно-комунікаційних інновацій форму-
ється ділове та організаційне середовище, в якому 
менеджмент людськими ресурсами набуває нових 
якостей та більш широкого значення. Традиційне 
розуміння кадрового менеджменту втрачає свій 

зміст як процесу забезпечення добору кадрів та 
управління ними. В умовах компетентнісного під-
ходу доцільним є формування мережної струк-
тури управління людськими ресурсами, яке буде 
здійснюватися на динамічних засадах та з ураху-
ванням конкретних завдань. Універсалізація біз-
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нес-підходів до управління людськими ресурсами 
в різних сферах спричиняє фіксацію завдань та 
методів управління людськими ресурсами. Поряд 
з цим, важливим є усвідомлення міждисциплінар-
ного значення зазначених процесів. Політичні та 
економічні детермінанти управління людськими 
ресурсами розкривають виклики та можливості 
модернізації системи розвитку не лише бізнес-
структур, але й  громадських об’єднань, терито-
ріальних громад тощо. Потенціал впливу політич-
них та економічних чинників вивчений порівняно 
слабко. У зв’язку з цим існує потреба ідентифіка-
ції напрямків впливу політичного розвитку еконо-
мічної кон’юнктури та новітніх комунікаційних 
систем на розв’язання нагальних завдань управ-
ління людськими ресурсами. На основі цих чин-
ників необхідним є формування нового міждис-
циплінарного визначення кадрового менеджменту 
та кадрового забезпечення як на локальному рівні, 
так і на рівні всієї держави.

Аналіз публікацій. Питання оптимізації управ-
ління людськими ресурсами досліджує низка 
вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, 
О. Авєріна вивчає філософію управління люд-
ськими ресурсами: до визначення концептуально-
методологічних засад [1], Н. Нижник та  Л.Пашко 
розглядають оцінювання як основа управління 
людськими ресурсами у сфері державного управ-
ління [5], Т.Андерсен та  Д. Мінбаєва з’ясовують 
роль управління людськими ресурсами в розробці 
стратегії [8], П. Каппеллі та Дж.Келлер надають 
увагу класифікації праці в новій економіці [9], 
Д. Фарнем аналізує управління людськими ресур-
сами в широкому суспільному контексті [10], 
І. Грір, Т.Шультен і Н.Бьольке встановлюють як 
ринок впливає на виробничі відносини [11]. Тим 
не менш, зростає потреба розгляду політичних, 
економічних та комунікаційних чинників модерні-
зації комплексного управління кадровою сферою.

Метою статті є з’ясування параметрів впливу 
політичних, економічних та комунікаційних чин-
ників розвитку сучасного управління людськими 
ресурсами. Завданням статті є розкриття зна-
чення вказаних чинників для модернізації практик 
сучасного кадрового менеджменту.

Основний зміст. Управління людськими ресур-
сами є багатофакторним процесом, який здійсню-
ється на міждисциплінарних засадах. Наявність 
кількох експертних та дослідних напрямків завжди 
збільшує успішність розробки стратегії кадрового 
забезпечення діяльності виробничих підприємств 
та установ управління. Зазначене спонукає до 
формування комплексних систем. Сучасна дослід-
ниця А. Фандєєва вважає за доцільне у створенні 
комплексних систем управління спиратися на 
глибоке пізнання й використання законів пове-
дінки людини, які проявляються в прихованих 
внутрішніх процесах. «Тому одними економіч-

ними методами без повного врахування загальних 
законів, а також соціально-психологічних та біо-
психологічних особливостей людей управляти їх 
трудовою поведінкою і забезпечувати підвищення 
ефективності виробництва неможливо», ствер-
джує вчена [6, с.188].

Політичні засади управління людськими ресур-
сами ґрунтуються не лише на управлінських імпе-
ративах. Важливим є внутрішній клімат в орга-
нізації та колективі. Він ґрунтується на балансі 
інтересів індивідів і груп. На прикладі локальних 
територіальних спільнот можна побачити, що 
пошук політичного консенсусу є досить склад-
ним завданням. А. Фандєєва справедливо закли-
кає чітко уявляти собі, на яке місце в організації 
претендує людина, які ролі вона може і готова 
виконувати і яку роль їй пропонує організація. 
Це необхідно, аби узгодити очікування людини та 
організації і тим самим усунути або мінімізувати 
проблеми та колізії, які виникають між людиною 
й організаційним оточенням. Щоб ці очікування 
не суперечили одне одному, необхідна наявність 
в організації керування високого класу, орієнтова-
ного на формування мотивації досягнення кінце-
вих результатів [6, с. 189].

Політичні основи регулювання кадрового забез-
печення та управління людськими ресурсами на 
макрорівні пов’язані з механізмами ухвалення 
соціально-політичних рішень. В сучасних умовах 
людські ресурси вирішальним чином впливають 
на досягнення результатів соціально-економічного 
розвитку. Тому комплексна державна політика під-
готовки та збереження кадрів є одним з нагальних 
політичних завдань сучасної України навіть в умо-
вах воєнної кризи. Згідно з А. Фандєєвою, «моти-
вація працівників на досягнення кінцевих результа-
тів здійснюється за допомогою навмисного впливу 
на ті чи інші сторони життєдіяльності колективу, 
підприємства. Комплексна система мотивації при-
зводить до зміни змісту та структури соціально-
психологічного клімату у бажаному напрямку (на 
підвищення продуктивності і продуктивності праці 
тощо). Вона повинна відображати об’єктивну тен-
денцію соціально-економічного розвитку колек-
тиву (підвищення рівня конкурентоспроможності, 
стабільності, надійності)» [6, с. 190].

Політичний клімат держави і суспільства 
також вирішальним чином впливає на управління 
людськими ресурсами. За умови відкритості полі-
тичної системи до інновацій та модернізації існує 
більше шансів для оновлення підходів людського 
виміру. Йдеться про удосконалення загальних пра-
вил і норм та спрощення управлінських механіз-
мів і засобів зворотного зв’язку. У цьому контексті 
В. Журавський встановлює пріоритети викорис-
тання робочої сили. Ними стали гнучкі форми, 
неперервне підвищення якості людських ресурсів, 
нові підходи до організації і стимулювання праці, 
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звернення до культурно-етнічних факторів про-
дуктивності і якості трудового життя. Специфіка 
людських ресурсів полягає в тому, що вони здатні 
до постійного вдосконалення та розвитку, і саме 
це є найбільш важливим джерелом підвищення 
ефективності функціонування організації [2, с. 75] 

Освітні імперативи стану управління люд-
ським розвитком визначаються на основі актуаль-
ного стану певних професійних груп. Водночас 
політичні чинники впливають на вектор розвитку 
системи освіти та її інституційну спроможність. 
У зв’язку з цим стратегічне планування людського 
розвитку та людськими ресурсами вимагає розра-
хунку ресурсів системи освіти та її відповідності 
наявним завданням соціально-економічного роз-
витку. На думку В. Журавського, «неперервна про-
фесійна підготовка виступає ключовим засобом 
професійного розвитку особистості. Тому визна-
чення умов та складових неперервної професійної 
підготовки людських ресурсів державної податко-
вої служби є важливим завданням дослідження. 
Особливого значення в сучасних умовах набуло 
розуміння того, що система неперервної освіти 
може вважатися ефективною, якщо вона забезпе-
чить підготовку компетентного фахівця» [2, с. 79].

Політична підтримка оновлення механізмів та 
структур управління людськими ресурсами спи-
рається на розуміння комунікаційних засобів полі-
тичного управлінням. Кадровий потенціал набу-
ває гнучких якостей та мобільності саме завдяки 
новітнім цифровим комунікаційним технологіям. 
В. Журавський слушно пов’язує основні інновації 
на сучасному етапі розвитку суспільства з інфор-
маційно-комунікаційними технологіями. «Визна-
чення умов та можливостей сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій в управлінні 
розвитком людських ресурсів державної подат-
кової служби, зокрема технологій дистанційного 
навчання, має бути одним із завдань дослідження», 
вважає науковець [2, с. 79] 

Можливості удосконалення управління люд-
ськими ресурсами на сучасному етапі істотна роз-
ширюється, якщо здійснювати політичний аналіз 
чинників впливу процесів міграції та міжнародних 
глобальних політичних процесів. Усвідомлення 
цих чинників дає змогу спрогнозувати стан ринку 
праці та діяльність акторів, яка спрямована на 
відстоювання конкретних економічних інтересів. 
В цьому аналізі поєднуються політичні та еконо-
мічні пріоритети. О. Малиновська робить висно-
вок, що «сусідні держави активно розвивають 
свою політику щодо підтримки співвітчизників за 
кордоном, у т. ч. на території України. В умовах 
депопуляції та наростання конкурентної боротьби 
за людські ресурси у світі вони не обмежуються 
етнокультурною сферою, а вдаються до сприяння 
репатріації співвітчизників як найбільш бажаної 
категорії іммігрантів. Якщо ситуація в Україні 

буде відчутно гіршою, ніж у сусідніх державах, 
такі дії можуть перетворитися на суттєвий чинник 
еміграції з країни, втрати частини трудового та 
інтелектуального потенціалу» [4, с. 143].

Економічні засади інтенсифікації розвитку 
систем управління людськими ресурсами набу-
вають розширеного характеру. Вони враховують 
не лише макроекономічні показники та потреби 
ринку праці, але й деталізацію мікроекономічних 
процесів, які динамічно змінюється. Тому локаль-
ний рівень управління людськими ресурсами отри-
мує мережну модель як засіб врахування децен-
тралізованих викликів та перспективних змін. 
Н. Ковтун досить доречно визначає внутрішні та 
зовнішні конкурентні переваги людських ресурсів 
цілою системою показників, які відбивають різні 
аспекти їх функціонування. Найбільш поширені 
методи, які дозволяють оцінити конкурентні пере-
ваги людських ресурсів національної економіки, 
побудовані на основі аналізу макроекономічних 
результатів її функціонування. Конкурентні пере-
ваги людських ресурсів оцінюються через спів-
відношення ресурсів, які були витрачені на фор-
мування, розвиток і підтримку цих конкурентних 
переваг, з досягнутою конкурентною позицією 
національної економіки та рівнем ВВП, а продук-
тивність праці стає одним із ключових показників 
конкурентних переваг людських ресурсів [3, с. 71].

Економічні пріоритети управління людськими 
ресурсами визначають вимоги до ефективності 
використання кадрового потенціалу. Передусім 
ідеться про задіяння кадрів відповідно до їх фаху 
та кваліфікації. Також ідеться про прогностичне 
проєктування розвитку галузей та їх потреб у люд-
ських ресурсах. Н. Ковтун звертає увагу на  само-
стійне значення ступеня використання людських 
ресурсів, структуру зайнятості, ставлення до 
праці з позиції її соціальної значимості. Зв’язки 
між різними видами праці мають велике для фор-
мування конкурентних переваг людських ресурсів 
насамперед тому, що велика кількість високоосві-
чених, кваліфікованих працівників часто змушена 
працювати на низькооплачуваних робочих місцях, 
які не потребують високої кваліфікації [3, с. 72]. 

Рівень розвитку сучасних людських ресурсів 
визначається, серед іншого, можливістю осяг-
нення та опанування новітніх комунікаційних 
технологій. Комп’ютеризація засобів виробництва 
вимагає нових навичок від майже всіх без винятку 
професійних груп. Це висуває питання своєчасної 
перепідготовки та вкладання коштів в інформа-
ційні знання. Н. Ковтун слушно наголошує, що 
«завдяки мініатюризації сучасних засобів вироб-
ництва і суттєвому здешевленню базових тех-
нологій глобалізація стимулює зростання малих 
підприємств, які, в свою чергу, використовуючи 
сучасні форми фінансування інвестицій стають 
важливим елементом глобальної інноваційної 
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системи. Через них відбувається подальше розпо-
всюдження передових технологічних інновацій та 
розвиток конкурентних переваг людських ресур-
сів» [3, с. 72]. 

Політичне, економічне та комунікаційне зна-
чення управління людськими ресурсами фор-
мується в інтегральну інформаційну сферу при-
йняття рішень. Вона включає моделі та конкретні 
кейси, які спонукають до вибору правильної 
альтернативи. В умовах воєнної кризи в Укра-
їни це вкрай актуальною. Зокрема, йдеться про 
запит на створення бази вази типових кадрових 
рішень з урахуванням новітніх тенденцій мігра-
ції населення та зміни економіки. Як вважає 
Н. Ковтун, «нові технології формують високі 
вимоги до якості людських ресурсів, наявність 
яких набуває критично важливих конкурент-
них переваг для забезпечення конкурентоспро-
можності національної економіки» [3, с. 73]. 

Інтеграція політичних, економічних та кому-
нікаційних ресурсів управління людським розви-
тком забезпечується на основі ініціативної позиції 
інститутів врядування. Вони вимагають лідер-
ського підходу та щільної комунікації з людьми, 
які мають забезпечувати економічний розвиток та 
набуття додаткової вартості. Лише синергетичний 
підхід може забезпечити відповідність управління 
кадровими ресурсами до сучасних реалій.

Висновки. Отже, політичне середовище зна-
чним чином детермінує процеси управління 
людськими ресурсами на глобальному рівні. 
Технократичні підходи до взаємодії між дер-
жавами визначають базові потреби в людських 
ресурсах відповідно до глобальної економічної 
кон’юнктури. Також глобальний рівень політич-
ного управління виявляє стратегічні завдання 

всієї людської цивілізації. На національному рівні 
політичний менеджмент прогнозує виклики та 
загрози політичні стабільності та встановлює 
рівень потреби в людських ресурсах в різних сек-
торах суспільного розвитку. На політичному рівні 
визначаються національні потреби в фахівцях 
певного профілю відповідно до завдань загальної 
модернізації суспільства та його конкурентоспро-
можності. В умовах значних політичних і воєн-
них криз, в яких опинилися Україна, політичний 
менеджмент і політичне лідерство визначають 
вектори розподілу людських ресурсів відповідно 
до завдань захисту державності та національного 
суверенітету. На локальному рівні політичні чин-
ники управління людськими ресурсами визнача-
ють пошук балансу між потребами територіальної 
громади та її реальним станом в умовах потужних 
міграційних викликів, реформ законодавства тощо.

Економічні чинники визначають головні 
напрямки задіяння людських ресурсів в реальному 
секторі та сфері послуг. Вони надають конкретні 
визначення для необхідного людського потенці-
алу. Ринкова економіка визначає рівень конкурент-
ності між різними групами кадрового потенціалу.

Комунікаційні чинники створюють серед-
овище поширення інформації стосовно потреб 
та профілю компетентностей необхідних кадрів. 
Вони визначають як об’єктивні, так і суб’єктивні 
тенденція з урахуванням соціального престижу та 
визнання певних професій і категорій зайнятих 
на рівні всього суспільства. Динамічна взаємодія 
політичних економічних і комунікаційних чин-
ників визначає актуальну картину забезпечення 
продуктивності соціально-економічного розвитку. 
Її уточнення є перспективою подальших дослі-
джень, порушених в даній статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Авєріна О. І. Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологіч-

них засад. Нова парадигма. 2013. Вип. 115. 3-11. 
2. Журавський В. Управління професійним розвитком людських ресурсів податкової служби: теоретичний 

аспект. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. 74-81. 
3. Ковтун Н. С. Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів.

Економічний простір. 2014. № 84. 68-79. 
4. Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських 

ресурсів: виклики та уроки для України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3. 138-146. 
5. Нижник Н. Р., Пашко Л. А. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного 

управління. Університетські наукові записки. 2005. № 1-2. 244-251. 
6. Фандєєва А. Є. Теоретичні положення формування мотиваційного механізму управління людськими 

ресурсами. Бізнес Інформ. 2012. № 10. 188-191. 
7. Хрутьба В. О., Михальова О. Є. Моделі і методи управління людськими ресурсами в екологічних про-

ектах. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2013. Вип. 12. 334-342. 
8. Andersen T. J., Minbaeva, D. The role of human resource management in strategy making. Human Resource 

Management. 2013.vol. 52. no. 5. 809–27.
9. Cappelli P., Keller J. R. Classifying work in the new economy. Academy of Management Review. 2013.  

Vol. 38. № 4. 575–96.
10. Farnham D. () Human Resource Management in Context, London, CIPD 2010.254.
11. Greer I., Schulten T. and Böhlke N. How does market making affect industrial relations? Evidence from eight 

German hospitals. British Journal of Industrial Relations. 2013. Vol. 51. № 2. 215–39.



112

№ 30
♦

УДК 321
DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2022.30.19

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: 
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕСЕДЖІВ

POLITICAL COMMUNICATION IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW 
IN UKRAINE: A POLITICAL ANALYSIS OF THE MAIN MESSAGES

Шиманова-Стефанишин О.В.,
кандидат політичних наук,

доцент кафедри гуманітарних дисциплін
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Проаналізовано основні меседжі, що циркулювали в інформаційному просторі України після російського втор-
гнення 24 лютого 2022 року. В умовах воєнного стану рівнозначно важливими є як внутрішньодержавна, так і між-
народна політична комунікація. Головною особливістю внутрішньодержавної комунікації стало запровадження 
єдиної інформаційної політики шляхом об’єднання всіх загальнонаціональних телеканалів в цілодобовому інфор-
маційному марафоні «Єдині новини #UAразом». Головним комунікатором у міжнародній політичній комунікації став 
Президент України Володимир Зеленський. Його меседжі були адресовані міжнародній спільноті, починаючи від 
політичної еліти і закінчуючи пересічними громадянами, з метою переконання у необхідності надання підтримки 
у боротьбі з російською агресією та донесення правдивої інформації про військові злочини росіян на території 
України. Президент звертався до парламентів європейських держав, Канади, США, Японії, Австралії, Республіки 
Корея, виступав на самітах НАТО, «Групи семи», засіданнях Європейської Ради, Ради Безпеки ООН, Організації 
економічного співробітництва та розвитку, Ініціативи трьох морів, спілкувався зі студентами провідних закладів 
освіти Франції, США, Великобританії, Канади, Ізраїлю, Японії.

Після 24 лютого 2022 року Президент України щоденно звертався до громадян з повідомленнями, які форму-
вали консолідовану позицію стосовно агресії та готовності військових дій та підтримки. Політична комунікація реа-
лізовувалась на чотирьох рівнях – міжнародному, нормативному, інституційному та публічно-громадському у відпо-
відності з принципами оперативності, узгодженості, безперервності, омніканальності, зрозумілості, віри в перемогу 
і збройні сили України, підтримки високого морального духу з використанням усіх доступних каналів – мас медіа, 
соціальних мереж, медіа платформ, масових заходів, особистих зустрічей.

Ключові слова: політична комунікація, воєнний стан, єдина інформаційна політика, меседж, комунікатор, 
Президент України.

The main messages that circulated in the information space of Ukraine after the Russian invasion on February 24, 
2022 were analyzed. In the conditions of martial law, both domestic and international political communication are equally 
important. The main feature of intrastate communication was the introduction of a unified information policy by uniting 
all national TV channels in a 24-hour information marathon «Single News #UArazom». President of Ukraine Volodymyr 
Zelenskyy became the main communicator in international political communication. His messages were addressed to the 
international community, starting from the political elite and ending with ordinary citizens, with the aim of convincing them 
of the need to provide support in the fight against Russian aggression and conveying true information about Russian war 
crimes on the territory of Ukraine. The President addressed the parliaments of European states, Canada, the USA, Japan, 
Australia, the Republic of Korea, spoke at NATO summits, the «Group of Seven», meetings of the European Council, 
the UN Security Council, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Three Seas Initiative, com-
municated with students of leading educational institutions of France, USA, Great Britain, Canada, Israel, Japan. After 
February 24, 2022, the President of Ukraine addressed citizens daily with messages that formed a consolidated position 
regarding aggression and readiness for military action and support. Political communication was implemented at four 
levels – international, normative, institutional and public in accordance with the principles of efficiency, coherence, conti-
nuity, omnichannel, intelligibility, faith in victory and the armed forces of Ukraine, support of high morale using all available 
channels – mass media, social networks, media platforms, mass events, personal meetings.

Key words: political communication, martial law, unified information policy, message, communicator, President of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Проблема політич-
ної комунікації в політичній науці не нова, проте 
у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних 
технологій, зміною проблематики світового та 
національного порядку денного, виникає необхід-
ність поглибленого вивчення її аспектів, а саме 
структури комунікації, її напрямків, тематики, 
мети та результатів. Актуалізація інформаційного 
потоку зростає в умовах кризи, одним з проявів 
якої стала військова агресія Російської Федерації 

та запровадження Президентом України Володи-
миром Зеленським у зв’язку з цим з 24 лютого 
2022 року воєнного стану [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Політична комунікація є складним багатоаспек-
тним та складноструктуральним процесом, який 
входить в сферу зацікавлення багатьох зарубіж-
них та вітчизняних дослідників, зокрема: Г. Лас-
суела, Р. Катца, Ж.-М. Котре, Ж.-Р. Шварценберга, 
Б. Добек-Островської, М. Кольчиньского, Ю. Ган-
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журова, С. Денисюк, Г. Почепцова, Є. Тихомиро-
вої, М. Остапенко. Символи та меседжі в полі-
тичній комунікації досліджували С. Корсунський, 
М. Багмет, В. Ханстантинов.

Формулювання цілей статті. Метою даною 
статті є систематизація, узагальнення та аналіз 
основних меседжів, що циркулювали в інформа-
ційному просторі України після російського втор-
гнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепт політичної комунікації пройшов еволю-
цію від однобічної маніпулятивної моделі реклами 
до двосторонньої симетричної моделі з дотриман-
ням принципів партнерства і взаєморозуміння та 
активним використанням усіх можливих медіа 
[1, с. 139-140].

Загалом політична комунікація – це особливий 
тип комунікації, що характеризується наявністю 
сторін (якими можуть виступати виборці, грома-
дяни, формальні і неформальні групи, об’єднання 
громадян, громадські організації, об’єднання 
і рухи, політичні партії, лобістські структури, 
органи державної влади і місцевого самовряду-
вання, регіональні, міждержавні і міжнародні орга-
нізації), що знаходяться у суб’єктно-суб’єктних 
відносинах, ініціюють передачу повідомлень, що 
містять політичну чи політично значиму інформа-
цію, через засоби масової інформації, формальні 
і неформальні канали для досягнення певних полі-
тичних цілей і результатів.

Інформаційний потік під час розгортання 
кризи значною мірою видозмінюється, приверта-
ючи увагу експертного середовища і пересічних 
громадян. Саме з цим пов’язані вимоги системних 
повідомлень для органів державної влади. Завдан-
ням влади є задоволення інформаційних потреб 
населення для отримання високої оцінки її ефек-
тивності та уникнення виникнення чуток та влас-
них версій стосовно подій, що відбуваються. Для 
ключових посадових осіб держави перед запуском 
певної комунікаційної моделі важливо визначити 
стратегічні та комунікаційні цілі та алгоритм дій 
стосовно подій, явищ, процесів та станів, що най-
більше хвилюють населення держави. Потрібно не 
лише дати оцінку реального стану справ, а й вірно 
структурувати інформацію в залежності від типу 
кризи. Інформацію доцільно поділити на публічну 
(артикуляція офіційної позиції, пояснення ситу-
ації з метою подолання паніки в суспільстві) та 
закриту (для запобігання загроз та підтримки ста-
більності) [3, с. 166].

Ще один важливий напрям політичної комуні-
кації в умовах кризи, яким є воєнний стан – між-
народна політична комунікація, яку У. Ф. Девісон 
та О. Л. Георг характеризують як комунікацію, 
яку національні держави використовують з метою 
впливу на політичну поведінку людей в інших 
державах з використанням пропаганди, пере-

говорів, політичної боротьби та психологічної 
війни та поширення інформації за кордоном. Вона 
можлива на трьох рівнях: 1) рівень взаємодії дер-
жавних еліт; 2) вплив політичної еліти однієї дер-
жави на громадян іншої з використанням широкої 
мережі засобів масової інформації; 3) комунікація 
між представниками суспільства через особисті 
та соціальні контакти. Найпоширенішими кана-
лами політичного впливу є: міжособистісна кому-
нікація (віч-на-віч), організаційні структури типу 
політичних партій, профспілок, церков, публічних 
інституцій, пропаганда вчинку, засоби масової 
інформації. У. Ф. Девісон підкреслює залежність 
державної комунікаційної політики від критеріїв 
формування політики держави загалом, міжна-
родної обстановки, внутрішніх умов політичного 
та культурного характеру. Комунікація держави 
у міжнародному контексті повинна співвідноси-
тись з її політичними цілями, методами впливу 
та адаптуватись до обставин держави, на яку вона 
спрямована [4, с. 501–508].

Воєнний стан, запроваджений в Україні 
24 лютого 2022 року, кардинальним чином впли-
нув на функціонування абсолютно всіх сфер сус-
пільного життя. На законодавчому рівні воєнний 
стан визначено як «особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місце-
востях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 
небезпеки державній незалежності України, її 
територіальній цілісності та передбачає надання 
відповідним органам державної влади, військо-
вому командуванню, військовим адміністраціям 
та органам місцевого самоврядування повнова-
жень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 
збройної агресії та забезпечення національної без-
пеки, усунення загрози небезпеки державній неза-
лежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обме-
ження конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина та прав і законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень» [5].

Саме це стало підставою до запровадження 
вимоги про використання офіційних джерел інфор-
мації та формування єдиної інформаційної полі-
тики в умовах воєнного стану шляхом об’єднання 
всіх загальнонаціональних телеканалів в цілодо-
бовому інформаційному марафоні «Єдині новини 
#UAразом», що по суті є єдиною інформаційною 
платформою стратегічної комунікації [6].

Політична комунікація в умовах воєнного в Укра-
їні реалізується на наступних чотирьох рівнях:

1. Міжнародний. Польські дослідниці 
А. М. Динер та М. Пєховська вважають, що реа-
лізація спільної комунікаційної стратегії, спря-
мованої на громадян України, російське суспіль-
ство та міжнародне співтовариство позитивно 
впливає на формування суспільної моралі та 
політику держав, що підтримують Україну, 
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і є інструментом боротьби з російською про-
пагандою. Основні меседжі міжнародної полі-
тичної комунікації після 24 лютого 2022 року 
спрямовані на переконання міжнародної спіль-
ноти у необхідності надання Україні підтримки 
в боротьбі з російською агресією та донесення 
правдивої і об’єктивної інформації про вій-
ськові злочини росіян на території України [7]. 

У період з 24 лютого по 26 липня 2022 року 
Президент України Володимир Зеленський на 
постійній основі звертався до політичних еліт та 
світової громадськості, а саме: до громадян Біло-
русі (27.02), до парламенту Великобританії (08.03), 
до Сейму Республіки Польща (11.03), до італійців 
і усіх європейців (12.03), до парламенту Канади 
(15.03), до Конгресу США (16.03), до Бундестагу 
(17.03), до народу Швейцарії (19.03), до Кнесету 
(20.03), до палати депутатів Італії (22.03), до пар-
ламенту Японії (23.03), до спільного зібрання 
Сенату, Національних зборів Французької Респу-
бліки і ради міста Парижа (23.03), до саміту НАТО 
(24.03), до Риксдагу Швеції (24.03), до учасників 
саміту «Групи Семи» (24.03), до засідання Євро-
пейської Ради (25.03), до Фолькетингу Данії 
(29.03), до Стортингу Норвегії (30.03), до парла-
менту Австралії (31.03), до Генеральних штатів 
Нідерландів (31.03), до Федерального парламенту 
Бельгії (31.03), до засідання Ради Безпеки ООН 
(05.04), до Генеральних кортесів Іспанії (05.04), 
до Ерахтасі Ірландії (06.04), до парламенту Греції 
(07.04), до Палати представників Кіпру (07.04), 
до Едускунті Фінляндії (08.04), до Національної 
Асамблеї Республіки Корея (11.04), до Рійгікогу 
Естонії (13.04), до Асамблеї Республіки Потру-
галії (21.04), до учасників міністерського круг-
лого столу Світового Банку на підтримку Укра-
їни (22.04), до народних зборів Албанії (03.05), 
до данського народу в річницю звільнення Данії 
від нацистів (04.05), до учасників Міжнародної 
донорської конференції високого рівня на під-
тримку України в Варшаві (05.05), до учасників 
благодійного вечора Brave Ukraine, народу Вели-
кобританії та народу України (05.05), до Chaltham 
House (06.05), до Альтингу Ісландії (06.05), на 
відеоконференції до лідерів «Групи семи» (08.05), 
до Національної Ради Словаччини (10.05), до 
студентів провідних французьких університетів 
(11.05), на врученні нагороди The Atlantic Council 
«За видатне лідерство», лауреатом якої став укра-
їнський народ (12.05), до американських студентів 
під час онлайн-спілкування з університетською 
спільнотою США (16.05), до кінематографічної 
спільноти на відкритті 75-го Каннського міжна-
родного кінофестивалю (17.05), під час спільної 
з Президентом Польщі Анджеєм Дудою участі 
у пленарному засіданні Верховної Ради України 
(22.05), до учасників Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі (23.05), до Саейму Латвії (26.05), 

до співтовариства Foreign Policy Community of 
Indonesia (FPC) (27.05), до спільноти Стенфорд-
ського університету (27.05), до Європейської Ради 
(30.05), до Палати депутатів Люксембургу (02.06), 
до учасників Міжнародного безпекового форуму 
GLOBSEC у Братиславі (02.06), до учасників 
90-ї щорічної Конференції мерів США (04.06), 
на презентації платформи United24 у Вашинг-
тоні (05.06), до гостей та учасників національ-
ної кінопремії Sidabrinė gervė у Вільнюсі (05.06), 
до учасників Ukraine Virtual Investor Conference 
(08.06), під час участі у TIME100 GALA (09.06), 
на відкритті засідання Організації економічного 
співробітництва та розвитку (09.06), до учас-
ників Копенгагенського демократичного саміту 
(10.06), до студентської спільноти провідних уні-
верситетів Великобританії (10.06), до учасників 
Азійського саміту з безпеки «Діалог Шангрі-Ла» 
(10.06), до учасників благодійного вечора, який 
провела організація CORE (12.06), до учасників 
American Jewish Committee Global Forum (13.06), 
до обох палат парламенту Чеської Республіки 
(15.06), до учасників саміту Ініціативи трьох 
морів (20.06), до засідання Бюро Асамблеї Афри-
канського союзу (20.06), до учасників відкриття 
Форуму глобальної політики Інституту міжна-
родних політичних досліджень (20.06), до учас-
ників Міжнародного фестивалю «Каннські леви» 
(21.06), до учасників благодійного телемарафону 
Embrance Ukraine – #StrivingTogather, який від-
бувся в Амстердамі (22.06), до студентської спіль-
ноти університетів Канади (22.06), до спільноти 
провідних освітніх закладів Ізраїлю (23.06), до 
учасників саміту ЄС після надання Україні ста-
тусу кандидата на членство (23.06), до учасників 
мітингу «Home, to Europe» в Тбілісі (25.06), до 
учасників засідання Ради Безпеки ООН (29.06), до 
учасників саміту НАТО (29.06), до учасників фес-
тивалю 4GameChanges у Відні (01.07), до універ-
ситетської спільноти Японії (04.07), до учасників 
Міжнародної конференції з питань відновлення 
в Лугано (04.07), до учасників відкриття 26-го 
урядового круглого столу The Economist (05.07), 
до парламенту Словенії (08.07), до учасників кон-
ференції «Азійське лідерство» в Сеулі (13.07), до 
учасників міжнародної конференції щодо притяг-
нення Росії до відповідальності за злочини в Укра-
їні (ГААГА) (14.07), до учасників другого Саміту 
перших леді та джентльменів (23.07), під час наго-
родження премією Вінстона Черчилля за лідерство 
(26.07). Можна зі стовідсотковою впевненістю 
сказати, що не було упущено жодної можливості, 
щоб не поінформувати світову громадськість про 
поточну ситуацію в Україні, а також звернутись по 
допомогу. Один з основних меседжів Президента 
України – необхідність збільшення військової 
допомоги зі сторони міжнародних партнерів, що 
б значно посилило ефективність обороноздатності 
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Збройних сил України. У своїх виступах В. Зелен-
ський постійно озвучує кількість жертв серед 
цивільного населення, тим самим намагаючись 
чинити певний тиск на міжнародну спільноту. 
Він підкреслює, що Україна справедливо оборо-
няється, а поставки зброї тільки прискорять цей 
процес. Таким чином, можна говорити про фор-
мування іміджу Володимира Зеленського як героя, 
який бореться зі злом.

2. Нормативний. Даний рівень відображає 
меседжі, що містяться в основних нормативно 
правових документа, прийнятих в умовах воєн-
ного стану. В період з 24 лютого по 26 липня 
2022 року Верховною Радою України було при-
йнято 158 законів, серед яких ЗУ «По затвер-
дження Указу Президента України «про введення 
воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р., ЗУ 
«Про затвердження Указу Президента України 
«Про загальну мобілізацію» від 03.03.2022р., 
ЗУ «Про основні засади примусового вилучення 
в Україні об’єктів права власності Російської 
Федерації та її резидентів» від 03.03.2022 р., ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення кримінальної від-
повідальності за колабораційну діяльність» від 
03.03.2022 р., ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо заборони виготовлення та 
поширення інформаційної продукції, спрямова-
ної на пропагування дій держави-агресора» від 
03.03.2022 р., ЗУ «Про внесення змін до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» у зв’язку з військовою агре-
сією Російської Федерації проти України» від 
15.03.2022 р., ЗУ «Про організацію трудових від-
носин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р., 
ЗУ «Про внесення змін до статті 114-2 Кримі-
нального кодексу України щодо удосконалення 
відповідальності за несанкціоноване розповсю-
дження інформації про засоби протидії збройній 
агресії Російської Федерації від 01.04.2022 р., ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення допоміжними засобами реабі-
літації осіб, постраждалих внаслідок військової 
агресії Російської Федерації проти України» від 
01.04.2022 р., ЗУ «Про дерадянізацію законодав-
ства України» від 21.04.2022 р., ЗУ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
заборони політичних партій» від 03.05.2022 р., 
ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про 
основи національного спротиву» щодо надання 
можливості територіальній обороні виконування 
завдання в районах ведення воєнних (бойових) 
дій від 03.05.2022 р., ЗУ «Про внесення змін до 
статті 30-1 Закону України «Про охорону дитин-
ства» щодо законного представництва деяких 
категорій дітей під час дії надзвичайного або 
воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 р., ЗУ 

«Про заборону пропаганди російського нацист-
ського тоталітарного режиму, збройної агре-
сії Російської Федерації як держави-терориста 
проти України, символіки воєнного вторгнення 
російського нацистського тоталітарного режиму 
в Україну» від 22.05.2022 р., ЗУ «Про внесення 
змін до Закону України «Про професійну (про-
фесійно-технічну освіту щодо окремих аспектів 
підготовки кваліфікованих робітників в умовах 
воєнного стану та відновлення економіки» від 
19.0.2022 р., ЗУ «Про внесення зміни до розділу 
Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» 
щодо врегулювання окремих питань освіт-
ньої діяльності в умовах воєнного стану» від 
19.06.2022 р., ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підтримки національного 
музичного продукту та обмеження публічного 
використання музичного продукту держави-агре-
сора» від 19.06. 2022 р., ЗУ «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо особли-
востей оподаткування військовим збором грошо-
вого забезпечення військовослужбовців та інших 
осіб, які беруть безпосередню участь у бойових 
діях в умовах воєнного стану» від 19.06.2022 р., 
ЗУ «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьбу із цими явищами» 
від 20.06.2022 р., ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо удосконалення 
надання медичної допомоги» від 01.07.2022 р. 
В даному випадку норми права стосуються клю-
чових сфер життєдіяльності суспільства з акцен-
том на організації максимально нормального 
і безперебійного функціонування держави Укра-
їні в умовах воєнного стану. Очевидно, що гро-
мадяни повинні бути готові до певних трудно-
щів і влада готує нормативне підґрунтя цьому.

3. Інституційний. Головним комунікатором 
в Україні сьогодні є правляча верхівка, зокрема, 
президентський центр, який визначає зміст осно-
вних меседжів. Важливо, що абсолютна більшість 
повідомлень, озвучених представниками Адмі-
ністрації Президента, Генерального штабу, пред-
ставниками органів військових адміністрацій та 
місцевої влади першочергово мають на меті під-
тримати високий моральний стан суспільства 
і збройних сил. Саме тому щоденне інформування 
Генерального штабу містить повідомлення про 
втрати противника і деморалізацію російських 
військових. Після 24 лютого 2022 року Прези-
дент України Володимир Зеленський щоденно 
звертався і до громадян України. У перший день 
повномасштабного вторгнення основні акценти 
були зроблені на наступному: атака Російською 
Федерацією всієї території України; вдалий захист 
зі сторони українців; озвучена загальна кіль-
кість людських втрат; констатація загибелі при-
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кордонників о. Зміїний; вшанування загиблих; 
підтвердження перебування на території Укра-
їни Президента України та його сім’ї; Президент 
України – ціль номер один для ворога; звернення 
до киян з проханням бути уважними і дотримува-
тись правил комендантської години, адже в Києві 
працюють ворожі диверсійні групи; артикуляція 
підтримки лідерів різних держав і подяка за це; 
це війна України і українців і готових воювати 
на нашій стороні немає; відсутність чіткої відпо-
віді про вступ України в НАТО з боку двадцяти 
семи європейських лідерів; доля України в руках 
українців. Таким чином, Президент на постійній 
основі намагається підтримувати високий мораль-
ний дух українського народу і віру у перемогу. 
Загалом повідомлення для українських громадян 
повинні сформувати консолідовану позицію сто-
совно агресії та готовність до військових дій та 
підтримки. Це було підкріплено демонстрацією 
героїзму «Привида Києва», відтворенням роз-
мови прикордонників острова Зміїний, графіч-
ним втіленням в марках, символах і плакатах.

4. Публічно-громадський рівень. Комунікато-
рами на цьому рівні є громадян, громадські орга-
нізації, формальні і неформальні рухи, які фор-
мують ядро волонтерського руху, що має на меті 
збір коштів для забезпечення потреб військовос-
лужбовців, громадян, що перебувають в окупа-
ції, внутрішьопереміщених осіб, біженців. Згідно 
опитування, проведеного соціологічною групою 
«Рейтинг» 6 квітня 2022 року, 80% респондентів 
прямо чи опосередковано беруть участь у захисті 
держави, 45% – допомагають захисникам фінан-
сово (у березні 2022 року цей показник був на 
рівні 39%). 35% опитаних займаються волонтер-
ством, 18% – є учасниками інформаційного спро-
тиву, 13% – працюють в критичній інфраструктурі, 
3% – є учасниками територіальної оборони, 3% – 
військові, 25% – не мають змоги допомогти [8]. 

Волонтери в Україні активно використову-
ють новітні інформаційні технології, соціальні 
мережі, медіа платформ, організовують мітинги, 
благодійні заходи, виставки, концерти, аукці-
они. І немає жодного значення, що ініціатором 
є медійна особистість чи пересічний громадянин. 
Адже діяльність спрямована на досягнення єдиної 
мети – допомога Україні і українцям.

За ініціативи Президента України було ство-
рено фандрайзингову платформу United24 для 
збору коштів за трьома напрямками: оборона та 
розмінування, медична допомога та відбудова 
України. Кожен бажаючий може допомогти у вирі-
шенні конкретної проблеми України, інформація 
про яку розміщена на сайті. Амбасадорами United 

24 стали світові зірки Лієв Шрайбер, Еліна Світо-
ліна, Андрій Шевченко.

Благодійному фонду Сергія Притули вдалось за 
три доби зібрати 600 мільйонів гривень для купівлі 
безпілотників. Оскільки турецька компанія Baykar 
заявила, що безкоштовно передасть Україні три 
безпілотних літаючих апарати «Bayraktar TB2», 
то було прийнято рішення про витрату зібраних 
коштів на забезпечення перемоги.

Благодійний фонд «Повернись живим» є фон-
дом компетентної армії, який з 2014 року зібрав на 
потреби Збройних сил України понад 3 мільярди 
доларів та підготував більше 10 тисяч висококва-
ліфікованих військових фахівців.

Телеведуча Катерина Осадча створила теле-
грам-канал «Пошук зниклих», який став одним 
з найбільших ресурсів пошуку дорослих та дітей, 
що зникли після 24 лютого 2022 року.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямку. Таким чином, в умовах 
воєнного стану в Україні ініціаторами політичної 
комунікації з обговорення суспільно-політичних 
проблем і формування політичного порядку ден-
ного є не лише уповноважені на це особи – пред-
ставники органів влади, міжнародних організацій, 
структур і представництв, а й громадські органі-
зації і громадяни безпосередньо. З цим пов’язана 
зміна проблемних питань політичної комуніка-
ції, особливий акцент на внутрішньополітичній 
обстановці в Україні (ситуація на фронті, забез-
печення потреб військових, економічна ситуа-
ція), міжнародному статусі України (перспективи 
та умови вступу до ЄС та НАТО, ставлення до 
цього країн-учасників, санкції проти Російської 
Федерації, міжнародна фінансова та військова 
допомога, захист біженців та осіб, що втікали 
від війни), формування та підтримка позитив-
ного іміджу України на міжнародній арені. Полі-
тична комунікація відбувається з  використання 
всіх можливих і доступних каналів, особливо 
новітніх інформаційних технологій, соціальних 
мережах і медіа платформ (Twitter, Telegram, 
Instagram, Facebook), а також особистих зустрі-
чей, масових заходів (мітингів, благодійних захо-
дів, виставок і концертів). Персоніфікація полі-
тичної комунікації спостерігається на всіх рівнях 
її реалізації, особливо у відношенні офіційних 
каналів, коли є чітко визначені особи, уповнова-
жені комунікувати з цільовою аудиторією – глава 
держави, представники органів державної влади, 
депутати, голови військових адміністрацій, мери 
міст, сіл, селищ, лідери політичних партій, відомі 
громадські активісти. Слід зауважити і зростання 
рівня довіри до суб’єктів політичної комунікації. 
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Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса 

Національної академії наук України

Стаття присвячена дослідженню проблем місцевого самоуправління в Україні в контексті державної спромож-
ності. Нові підходи, в межах яких місцеве самоврядування розуміється як чинник національної безпеки, в нероз-
ривній єдності викликів гібридної війни і миру, передбачають постійне зростання компетенцій акторів. Три варіанти 
дискурсу щодо реформ на макро-, мезо- і мікрорівні: підведення підсумків виконання програми сприяння розвитку 
місцевого самоврядування за участі західних партнерів, практики використання земельних ресурсів у ході реформи 
децентралізації, співробітництво громад у вирішенні локальних проблем демонструють на перетині фігуру актора, 
що невпинно опановує нові практики (policies). У цьому плані громадянин може бути представлений як граничний 
випадок самоврядної громади (наприклад, представник хутору або сквоту). Три концепти задають відкритий гори-
зонт необмеженого зростання компетенцій акторів за умов нових викликів. Безпрецедентні масштаби переміщення 
населення після початку російської агресії як на захід, так і на схід, за відкритості сценаріїв післявоєнного устрою 
світу, слід розглядати у перспективі глокалізму. Феномен політичного руху, що інтерпретуємо в контексті преце-
денту Майданів 2004 і 2013–2014 років, які забезпечили збереження вектору демократичних реформ, трактуємо як 
особливу політію (polity), що пов’язує певні політики (policies) і політичне ціле суспільства (politics) у плані викликів 
демократичного транзиту. У цьому контексті також артикулюється феномен харизми як один з чинників легітимації 
(за Вебером). Травма модернізації, феномен якої розкривається через кореляцію трьох Майданів і «терапевтич-
ної артикуляції» Чорнобилю, Голодомору та «ленінопаду» також виявляє пункт розбіжності траєкторій транзиту 
України та Російської Федерації. У сумі, введення цих трьох концептів має убезпечити дослідника від інерції нара-
тивів («звичної схеми», за Грушевським) і редукції політологічної уяви.

Ключові слова: глокалізм, політичний рух, травма модернізації, харизма.

The article is devoted to the study of the problem of local government in Ukraine in the context of state capacity. New 
approaches, according to which local government considered as a factor of national security, in the inseparable unity of 
the challenges of hybrid war and peace, provide for the constant growth of actors’ competencies. Three versions of the 
discourse on reforms at the macro-, meso- and micro-level: summarizing the results of the implementation of the program 
to promote the development of local government (with the participation of Western partners), the practice of using land 
resources in the course of the decentralization reform, the cooperation of communities in solving local problems demon-
strate in the intersection the figure of an actor who relentlessly learns new practices (policies). In this plan, a citizen can 
be represented as an extreme case of a self-governing community (for example, a representative of a hamlet or a squat). 
The three concepts set an open horizon for the unlimited growth of actors' competencies under the conditions of new 
challenges. The unprecedented scale of population displacement after the beginning of Russian aggression both to the 
west and to the east, given the openness of the scenarios of the post-war world order, should be considered in the per-
spective of glocalism. The phenomenon of the political movement, which we interpret in the context of the precedent of 
the Maidans of 2004 and 2013-2014, which ensured the preservation of the vector of democratic reforms, is considered as 
a special polity that connects new policies and the political whole of society (politics) in the process of democratic transit. 
In this context, the phenomenon of charisma is also articulated as one of the factors of legitimation (according to Weber). 
The trauma of modernization, the phenomenon of which is revealed through the correlation of the three Maidans and the 
"therapeutic articulation" of Chernobyl, the Holodomor, and the "Lenin Fall", also reveals a point of divergence between the 
transit trajectories of Ukraine and the Russian Federation. In sum, the introduction of these three concepts should protect 
the researcher from the inertia of narratives ("the usual scheme", according to Hrushevskyi) and the reduction of political 
imagination.

Key words: charisma, glocalism, political movement, trauma of modernisation.

Постановка проблеми. Місцеве самовряду-
вання як особливий суспільно-владний інсти-
тут завжди знаходилося в полі уваги науковців. 
Виклики й відповіді, що поставали перед дер-
жавою протягом років незалежності, щоразу 
по-новому розкривали його потенціал. Реформа 
децентралізації, на фоні гібридної війни, яка зре-
штою перейшла в «гарячу» фазу, також виявила 

нові ресурси спроможності української держави, 
що спираються на розвиток місцевого самовря-
дування, потребуючи від дослідників теоретич-
ного осмислення і, з огляду на безпрецедентність 
масштабів подій, обережної прогностики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливістю вивчення проблем місцевого само-
врядування в незалежній Україні, що розгорталося 
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між переосмисленням радянської спадщини та 
прагненнями Євромрії, в ретроспективному плані, 
поряд з неодноразовим  поверненням до застарілих 
проблем (розмежування повноважень державної 
та муніципальної влади,  обмеженість ресурсної 
бази місцевого самоуправління тощо) виступало 
уточнення масштабів викликів (за яким вбачаємо 
метапроблему «травми модернізації»); при якому 
враховувалося також складання нових публічних 
політик (policies), в ширшому плані пов’язаних 
з утвердженням начал конкуренції в усіх сферах 
публічного життя, виходом на політичну арену 
в ході зміни поколінь інших акторів, що не могло 
не впливати й на політичне ціле держави (politics).

Звертаючись до останніх досліджень у плані 
рефлексії надбань реформи децентралізації, здій-
снюваної в Україні протягом 2014–2021 рр., з ура-
хуванням також попереднього досвіду (серед дже-
рел назвемо праці таких дослідників, як Т. Бевз, 
В. Бортніков, М. Горбатюк, І. Кресіна, А. Кругла-
шов, Ю. Мацієвський, В. Овчаренко, А. Ткачук та 
ін.; вітчизняних і зарубіжних експертів, залучених 
до здійснення програм міжнародної допомоги 
DESPRO, «U-lead з Європою», USAID DOBRE та 
ін., мережеві ресурси: портал «Децентралізація» 
https://decentralization.gov.ua/experts, інтернет-
сторінки місцевих органів влади та ін.), вкажемо 
на такі виділені ними важливі пункти, як суттєве 
розширення ресурсної бази місцевого самовряду-
вання, що супроводжувало надання більших повно-
важень новостворюваним ОТГ; водночас неодноз-
начне сприйняття нових правил гри як місцевими 
елітами, так і самими громадами; не завжди дотри-
мання принципу добровільності при об’єднанні, 
відірваність від секторальних реформ та ін.

За надзвичайної строкатості практик україн-
ської громади, що можна було спостерігати напе-
редодні війни, коли, як стає зрозуміло в ретро-
спективі, складався новий підмурівок міцності 
української держави, що убезпечило її від сцена-
рію failed state, важливим видається пошук від-
повіді на питання «як Україні вдалося», що зна-
ходимо на шляху виявлення джерел зростання 
компетенцій громад (граничним випадком якої 
може виступати конкретний громадянин).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У світлі нових викликів, 
пов’язаних з початком війни, евристичним постає 
завдання виявити той зріз практик реформування, 
який забезпечив готовність української громади 
до безпрецедентних випробувань усіх здобутків 
доби незалежності, від державного суверенітету 
до національної ідентичності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдань). У статті робиться спроба виявити осо-
бливості зростання спроможності української 
держави в аспекті її зв’язку з місцевим самовря-
дуванням в умовах нових викликів, у тому числі 

глобального порядку, коли життєздатність полі-
тичних інститутів знаходить своє джерело у непе-
рервному зростанні компетенцій акторів.

Виклад основного матеріалу. Місцеве само-
врядування виступає однією з опор конституцій-
ного ладу Української держави. При цьому воно 
розглядається як специфічна форма публічної 
влади, яка за правовою природою не є складовою 
частиною механізму державної влади, що ство-
рює колізію в плані розмежування повноважень 
і в умовах вакууму влади зумовлює виникнення 
«інституційних пасток», проте відкриває й можли-
вості гнучкішого реагування на виклики й запро-
вадження інновацій.

Нині, коли інститут місцевого самоврядування 
дедалі більше виявляє свою вагу як складник наці-
ональної безпеки [1], забезпечення успішної кон-
вергенції зусиль державної і муніципальної влади 
на основі принципу субсидіарності стає викликом 
як у практичному, так і теоретичному плані, в тому 
числі діагностики й передбачення, на основі пере-
осмислення накопиченого досвіду, можливих 
«інституційних пасток» і вироблення рекоменда-
цій щодо пом’якшення їх негативного ефекту.

Необхідною концептуальною зв’язкою тут, 
у плані прояснення проблеми ефективності полі-
тичних інститутів, виступає вектор неухильного 
зростання компетенцій громадян. 

Звернемося на початку до трьох варіантів обго-
ворення акторами  проблем місцевого самоуправ-
ління в ході його реформування, для виявлення 
пункту перетину макро-, мезо- і мікровимірів від-
повідного дискурсу.

Підсумовуючи досвід кількох років здійснення 
програми розвитку місцевого самоврядування 
за сприяння західних партнерів, в обговоренні за 
участі народних депутатів України, представників 
українських асоціацій органів місцевого самовря-
дування, представників громад, міжнародних екс-
пертів та науковців учасники вміщують у фокус, 
по-перше, індивідуалізацію   українського кейсу і, 
по-друге, відкритий його горизонт.

«Ви не самотні в цьому процесі. USAID за 
допомогою програми DOBRE готові вам сприяти. 
Інші донори також декларують свої наміри допо-
магати. Проте у результаті це має бути система 
для України: розроблена Україною, запроваджена 
для використання в Україні, центральною владою, 
Верховною Радою, місцевим самоврядуванням та 
громадянами України» (Б. Рід, керівник Програми 
DOBRE).

У цьому контексті відзначається, по-перше, 
змінність критеріїв оцінки. На перших етапах 
реформи для визначення спроможності бралися до 
уваги прості індикатори: демографічні показники, 
можливість створення опорної школи, індекс 
податкоспроможності, доля місцевих бюджетів 
у загальних фінансових показниках, територія 
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громади тощо (В. Негода, заступник міністра роз-
витку громад та територій); по-друге, відсутність 
на поточний момент подібних критеріїв для дея-
ких важливих показників: «Питання в тому, що на 
цьому етапі ми не готові вимірювати за тими чи 
іншими критеріями якість. Наприклад, якість 
освіти. Наразі у нас є нестача даних». (В. Безгін, 
народний депутат України).

Учасники засвідчують, що джерелом іннова-
ційності в ході здійснення реформ виступають, 
насамперед, західні партнери:  «На сьогодні, на 
жаль, цей процес рухають виключно проекти – 
то USAID, то ПРООН, то інші». Особливий наго-
лос робиться на індивідуалізації підходу до різ-
них громад: «ми можемо говорити про прямі 
і непрямі, кількісні, якісні, міжсекторні індика-
тори. Їх дуже багато. Питання в наборі, що ми 
компонуємо. І для кожної громади він може 
бути індивідуальним, який дає можливість пока-
зати свої кращі стороні, свої переваги» (В. Тер-
тичка, керівник Києво-Могилянської школи вря-
дування); при цьому має враховуватися також 
зворотний зв’язок (І. Агілмі, спеціалістка з демо-
кратії та самоврядування, США) [2].

Таким чином, у представленому обговоренні 
підсумків виконання програми сприяння розвитку 
місцевого самоврядування в Україні бачимо схо-
дження усіх позицій у вимірі відкритого горизонту: 
проблема не має рішення, її треба вирішувати.

Другий варіант (мезорівень) обговорення ходу 
реформ  – обрання одного конкретного, але принци-
пово важливого напряму, як використання земель-
них ресурсів.

Оренда сільськогосподарських земель, від-
значає експерт Ю. Шпак, може приносити місце-
вим громадам більше 70 млрд гривень щорічно. 
Як правильно організувати цей процес?

«На початковому етапі земельної реформи 
органи місцевого самоврядування отримали зна-
чний ресурс – у комунальну власність передали усі 
державні сільськогосподарські землі… Зараз у роз-
порядженні місцевих рад знаходиться приблизно 
10 млн гектарів. Використовуючи цей ресурс, гро-
мади можуть отримати додаткові надходження. 

Сільськогосподарську землю громадам про-
давати заборонено, але можна здавати в оренду. 
Землі інших категорій дозволено як продавати, 
так і передавати в оренду, а торги відбуваються 
виключно на аукціонах у Прозорро. Продажі. 

Станом на 17 грудня 2021 року успішно від-
булися 411 земельних аукціонів. Повністю завер-
шена (підписані договори) процедура земельних 
торгів по 107 аукціонах з оренди і по 24 аукціонах 
з продажу. Про що говорять результати? 

Початкові ціни у процесі торгів зростають 
в десятки або, навіть, у сотні разів. Це стосується 
як аукціонів з продажу, так і аукціонів з оренди. 
Наприклад, земельну ділянку під забудову пло-

щею 0,0050 га у м. Мостиська Львівської області 
виставили на аукціон зі стартовою ціною 13,5 тис. 
грн, а продали за 1 млн гривень.

…
Середня вартість оренди одного гектара сіль-

ськогосподарської землі становить приблизно 8 
тисяч гривень на рік. Якщо припустити, що всі 
комунальні сільськогосподарські землі будуть 
передані в оренду, навіть, за середньою вартістю, 
яка складається на цей час – до місцевих бюджетів 
може надходити приблизно 70–80 мільярдів гри-
вень щорічно. 

Але є ще оренда і продаж несільськогосподар-
ської землі, де вартість кожної сотки значно вище. 

Більше успішних аукціонів – більше коштів до 
бюджету громади. На нові дороги, ремонт школи, 
закупівлю обладнання для амбулаторії, будівни-
цтво дитячого майданчика та інше.

Завдяки земельним аукціонам у Прозорро. 
Продажі формується збалансована система контр-
олю над місцевими фінансами. Оскільки всі угоди 
укладаються і фіксуються у прозорій системі, 
мешканці громади можуть запитувати у представ-
ників влади, на які цілі витрачаються кошти» [3].

Таким чином, і в цьому випадку виявляємо век-
тор необмеженого розширення компетенцій гро-
мад (громадян), стимульованого  ходом реформи.

Нарешті, при висвітленні кращих практик 
місцевого самоврядування, переходячи на мікро-
рівень, знаходимо серед прикладів: співробітни-
цтво громад району з метою створення спільного 
комунального підприємства «Шляхрембуд» (Вінь-
ковецька районна рада Хмельницької області); 
реконструкцію дитячого садка спільними зусил-
лями трьох громад (Семенівська міська рада Чер-
нігівської області); співробітництво громад в орга-
нізації місцевої пожежної охорони (Новоборівська 
селищна рада Володарсько-Волинського району 
Житомирської області та ін.) [4].

Очевидно при цьому, громадянин і громада як 
актори можуть знаходитися на перетині усіх трьох 
рівнів здійснення реформ та розширення компе-
тенцій. Артикулюючи цей зріз, ми скористаємося 
евристичним ходом, запропонованим щодо бри-
танського курсу реформ [5], у межах якого кожен, 
у тому числі самотній, член суспільства розгля-
дався як окреме домогосподарство (відповідно, 
чарунка суспільства). В цьому плані невідчужува-
них начал громадського життя  ми інтерпретуємо 
фігуру окремо взятого громадянина як граничний 
випадок самоврядної громади (приміром, як пред-
ставника окремого хутору або сквоту).

Тепер, виявивши цю «клітину» розв’язання 
проблеми, можемо перейти до чинників, що 
в умовах нових викликів, які постали перед Укра-
їною, вміщують питання спроможності держави 
та місцевого самоврядування, у їх нерозривності, 
у горизонт необмеженого розвитку.
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Насамперед, вкажемо на чинник глокалізму: 
так, масштаби переміщення людності в ході роз-
гортання російсько-української війни сягнули 
порядків, що виходять за межі раніше напрацьо-
ваних рішень, унеможливлюючи реалістичний 
обрахунок сценаріїв, які частково укорінені в май-
бутньому устрої повоєнного світу, що наразі годі 
передбачити. Готовність «колективного Заходу» 
надавати підтримку українському опору, як і брати 
участь в післявоєнному відновленні країни (про-
грами «ленд-лізу» і «плану Маршалу» відсилають 
до глобального переустрою світу за підсумками 
Другої світової), дозволяє зупинитися на конста-
тації відкритого горизонту «українського дива». 

По-друге, має бути взятий до уваги чинник 
політичного руху (в плані інституційної пам’яті 
або path dependence покликаємося на прецеденти 
2004 і 2013–2014 рр., до яких долучилися 15–20% 
дорослого населення, наслідком післядії яких стала 
поява нової протоеліти, стійких лідерів рейтин-
гів суспільної довіри: волонтерів, ЗСУ, Церкви). 
У цьому сенсі, рух як емерджентний актор, що має 
наслідком своєї післядії новий етос громади, може 
бути трактований як особлива політія (polity), 
що в рамках цілого українського демократич-
ного транзиту забезпечує зв’язок policies і politics. 

Окремо тут слід згадати такий важливий 
аспект, як харизма (один з чинників легітимації, 
за Вебером). Нові «зірки»  української політичної 
сцени: С. Гайдай, В. Кім та ін. представляють лице 
модерної України, що її майбутні контури можемо 
лише вгадувати.

Нарешті, третім постає чинник травми модер-
нізації, до якого вітчизняне суспільствознавство 
лише підступається (звернемо між іншим увагу 

на кореляцію трьох Майданів з артикулюванням 
згаданих травм: Чорнобилю, Голодомору, «лені-
нопаду»). Складність полягає тут ще в тому, що 
практика опрацювання подібного травматичного 
досвіду потребує зусиль цілих генерацій «органіч-
ної інтелігенції» (за Грамші): праця Т. Гундорової 
[6] засвідчує необхідність створення цілої «після-
чорнобильської бібліотеки», одним з необхідних 
складників якої виступає момент іронії. І тут-таки 
треба звернути увагу, що не опанований досвід 
справляє руйнівний вплив на суспільство: саме цим 
великою мірою можна пояснити розходження тра-
єкторій українського та російського транзиту, аж 
до теперішнього переходу конфлікту у воєнну фазу.

Отже, у підсумку ми виявляємо українську 
громаду в горизонті щоденного дорослішання, що 
приводить на пам’ять: демократія – лад, розрахо-
ваний на звичайних людей, здатних на незвичайне.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Звернувшись у нашому дослідженні до 
проблеми спроможності держави в аспекті її нероз-
ривності з інститутом місцевого самоврядування, 
ми виявили ключовий їх зв’язок у неперервному 
зростанні компетенцій громад, граничним випад-
ком якої може виступати окремий громадянин. 
«Клітинка», що перебуває на перетині макро-, 
мезо- та  мікрорівнів цього процесу, відкриває 
горизонт необмеженого росту компетенцій акто-
рів, визначений параметрами глокалізму, політич-
ного руху і травми модернізації. Додаткового роз-
криття потребує у подальшому ефект «естафети 
генерацій» і його роль у здійсненні демократич-
ного переходу, вплив загальнонаціонаціональних 
рухів 2004 і 2013–2014 років на зміни ілентичності 
акторів, формування їхніх внутрішніх наративів.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ  
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті автор аналізує теоретичні та прикладні аспекти функціонування соціальних мереж як одного з елемен-
тів сучасної політичної комунікації. Автор розглядає соціальні мережі в рамках політичної комунікації та політичної 
участі, як інструмент інтернет-мобілізації, який здатний впливати на ключові процеси політичної системи, зокрема 
протестні рухи. У праці визначено ряд особливостей мобілізації учасників політичного протесту. Визначено особли-
вості політичної участі, зокрема протестної. Визначено фактори, які впливають на участь громадян у політичному 
протесті в умовах розвитку та поширення соціальних мереж. Автором виокремлено відмінності впливу інтернету 
на явище політичного протесту відносно до попередніх соціальних рухів. Визначено особливості соціальних мереж 
як інструменту соціальної мобілізації. На прикладі «Революції гідност» продемонстровано можливості соціальних 
мереж як технології мобілізації, зокрема як засобу висвітлення та фіксації інформації, комунікації, кооперації, кон-
солідації, координації та вирішення інших практичних задач, пов’язаних із функціонуванням протесту. Автором 
виділено особливості політичного протесту в умовах демократичних та авторитарних режимів, а також визначено 
особливості протестних рухів в Україні в умовах «гібридного режиму». Виокремлено функції соціальних мереж: 
мобілізаційно-координуючу і комунікативну, та встановлено, яким чином даний інструмент виступає засобом кон-
солідації ресурсів. Дане дослідження використовує методологію, яка у своїй основі включає дискурс-аналіз англо-
мовних джерел, оскільки на сьогодні в Україні цей феномен характеризується слабкістю теоретичної та практичної 
бази дослідження. Також якісна перспектива була спрямована на виявлення можливих взаємозв’язків, пояснення 
причин, наслідків та опис інтернет-мобілізації протестних рухів в Україні.

Ключові слова: соціальні мережі, політична участь, політичні комунікації, інтернет-мобілізація, протестні рухи.

The author analyses the theoretical and applied aspects of social media as one of the elements of contemporary 
political communication. The author examines social media in political communication and political participation as a tool 
of internet-mobilisation, capable of influencing key processes of the political system, in particular protest movements. The 
work presents an applied vision of the specifics of mobilisation of political protest participants. The features of political 
participation, including protest participation, are highlighted. Factors influencing citizens’ participation in political protest in 
the context of the development and proliferation of social media were identified. The author has highlighted the differences 
in the influence of the internet on the phenomenon of political protest in relation to previous social movements. Features 
of social media as a tool for social mobilisation were identified. The case of the “Revolution of Dignity” demonstrates the 
potential of social media as a mobilisation technology in particular as a means of reporting and recording information, 
communication, co-operation, consolidation, co-ordination and other practical tasks related to the functioning of protest. 
The author highlights the specificities of political protest under democratic and authoritarian regimes and identifies the 
specificities of protest movements in Ukraine under a "hybrid regime". The functions of social media are highlighted: mobi-
lization-coordinating and communicative, and the way this tool acts as a means of resource consolidation is established. 
This research uses a methodology that includes discourse-analysis of English-language sources, as today in Ukraine this 
phenomenon is characterized by weak theoretical and practical research base. The qualitative perspective is also aimed 
at identifying possible interconnections, explaining the causes, consequences and describing the internet mobilisation of 
protest movements in Ukraine.

Key words: social networks, political participation, political communications, Internet mobilization, protest movements.

Постановка проблеми. В останні роки ми 
активно спостерігаємо збільшення політичної 
ролі інтернет-комунікацій. Соціальні мережі пере-
стали бути лише засобом комунікації, їх можна по 
праву назвати найбільш правдоподібною, прак-
тично реалізованої моделлю соціуму. Ці соціальні 
групи просторово не обмежені, абсолютно добро-
вільні, в них переважають горизонтальні зв’язки, 
що конкурують з принципом вертикально-ієрар-
хічних структур підпорядкування. Це створює 
унікальні з точки зору протестної соціальної 
комунікації можливості. У соціальних мережах 
відбувається так звана інтернет-мобілізація, яка 

має прямий вплив на політичний процес країн 
Західної Європи, авторитарні режими на Сході 
чи протестні рухи в Україні. Одним із значущих 
соціально-політичних трендів в сучасному світі 
є посилення радикальних протестних настроїв, 
акумулювання яких все частіше відбувається 
в соціальних мережах. Використовуючи дискурс-
аналіз та ґрунтуючись на емпіричних даних зару-
біжних досліджень. Автором робиться висновок 
про те, що соціальні мережі під час протестних 
рухів переростають в цілу екосистему, яка стала 
важливим інструментом комунікації та значно 
спрощувала поставлені задачі.
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Аналіз актуальних досліджень і публіка-
цій. Серед вітчизняних вчених умови мобілізації 
протестного потенціалу зустрічаються в працях: 
Ю. Мацієвського, Т. Кремень, В. Ковалко, зде-
більшого в їх працях досліджуються протестні 
рухи в Україні крізь призму західних теорій. Ана-
ліз теоретичних аспектів політичного протесту 
зустрічається в працях С. Дмитренко, Т. Вороб-
йова, О. Бондаренко, О. Ямельницький.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Соціальні мережі досліджу-
ються крізь призму багатофункціонального кому-
нікативно-інформаційного механізму, що має зна-
чні відмінності від традиційних, звичних для нас 
медіа, зокрема крізь призму політичної мобілізації 
та політичної участі.

Формулювання цілей статті. Розглянути 
соціальні мережі як інструмент мобілізації про-
тестних рухів в Україні та визначити роль соці-
альних мереж у становленні сучасної політичної 
системи України.

Виклад основного матеріалу: В наш час 
інтернет почав відігравати величезну роль у житті 
майже кожної людини. Він необхідний не лише 
для роботи, навчання чи розваг, але і для оплати 
безліч послуг, за допомогою якого люди економ-
лять масу часу. Велика відповідальність лягає на 
інформативну роль інтернету. З його допомогою 
люди з легкістю дізнаються багато нового та зна-
ходяться в курсі останніх подій. Але перше місце 
все частіше відводиться саме комунікативній ролі 
інтернету. І не має значення, будь то електронна 
пошта, чати або спілкування в соціальних мережах. 
Інтернет дає можливість комунікувати між людьми 
з різних куточків світу. Тепер кожен може підтри-
мувати постійний зв’язок зі своїми рідними чи 
друзями незалежно від свого місця розташування.

Сучасні інформаційні технології виступають 
рушійною силою процесу радикальної зміни 
типів стратегії поведінки. Змінюються такі базові 
категорії будь-якої культури, як простір, час, зна-
ння. Нова реальність принципово трансформує 
характеристики комунікації в сучасному суспіль-
стві – обсяг, якість і швидкість поширення інфор-
маційних потоків, а також впливає на політичну 
комунікацію, систему освіти, сімейні та інші соці-
альні зв’язки і функціонування соціальних інсти-
тутів в цілому. Мабуть, найбільш яскравим яви-
щем сучасного світу стають віртуальні соціальні 
мережі. У них залучені мільйони людей. Мережі 
становлять нову соціальну морфологію наших 
суспільств, а ключові соціальні структури і діяль-
ність їх членів організовані навколо мереж елек-
тронних комунікацій. За деякими даними, сумарна 
залученість людей в соціальні мережі по всьому 
світу сягає чверті населення Землі.

Соціологи та політологи прийшли до висновків, 
що не існує дихотомії інституційної та неінститу-

ційної політики. Політичний протест відбувається 
в різних контекстах, включаючи організацію полі-
тичних рухів, альтернативні інститути та взаємо-
дію в середині інститутів. Політика трансформу-
ється через процес змін у політичному потоці, на 
все це впливає індивідуальний та організаційний 
політичний протест. Соціальні мережі вирішу-
ють, перш за все, проблеми комунікації учасників, 
самозабезпечення та мобілізації. Саме тому дана 
тематика досліджується в межах політичної кому-
нікації та політичної участі.

В багатьох дослідженнях виокремлюються 
фактори, які впливають на участь людей в полі-
тичному протесті. Перш за все люди активно про-
тестують проти держави, оскільки саме вона, на 
думку протестуючих, порушує їх права, загрожує 
життю чи матеріальним благам [1]. Також, дослі-
дження доводять, що в останні роки люди відхо-
дять від традиційної політичної участі, а протести 
частіше відбуваються на базі конкретної проблеми 
[5]. Люди, які одночасно є інсайдерами та аутсай-
дерами, часто ініціюють зміни, а розрізнені групи, 
які не мають спільної системи переконань, іноді 
організовуються навколо проблеми. Соціальні 
мережі ж змінили традиційні мобілізаційні струк-
тури: тепер по-іншому набирають членів руху, 
по-іншому відбувається комунікація та взаємодія 
між членами протесту. Вони підвищили швидкість 
та інтерактивність спілкування, і таким чином 
змінили ядро політичного протесту. Віртуальний 
протест має прямий вплив на інституційну полі-
тику, що буде підтримуватись і традиційними ЗМІ.

Соціальні медіа служать певним тактичним 
інструментом, а також мають емоційну складову, 
оскільки в мережі простіше розвиватись іден-
тичності та обмінюватись емоціями. Викорис-
тання соціальних медіа унеможливлює відділення 
спілкування від організації, оскільки люди мобі-
лізуються як у віртуальному, так і у фізичному 
просторі. Така соціальна мережа як “Facebook” 
може створити почуття солідарності, що дозволяє 
людям відчувати обурення, гнів чи розчарування.

Ще однією перевагою соціальних мереж як 
інструменту інтернет-мобілізації є широке коло 
підписників на наших сторінках – люди, які мають 
більше ресурсів, як правило, відчувають більшу 
ефективність та більше шансів мобілізуватися. 
Оновлюючи новини про протест в соціальних 
мережах, та отримуючи повідомлення від протес-
туючих, ти відчуваєш себе учасником великої сис-
теми. Адже страх утримує різні соціальні класи 
від протестування, таким чином держава здатна 
придушити їх з більшим успіхом.

На мою думку, інтернет має відмінний вплив 
на політичний протест який суттєво відрізняється 
від попередніх соціальних рухів. Насамперед, він 
знижує витрати на протест, а саме час та гроші. 
Збільшується швидкість передачі інформації та 
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комунікації, а найголовніше – змінюється масш-
таб у якому відбувається мобілізація.

Розглядаючи Україну в межах таких політич-
них категоріях як “інтернет-мобілізація” та “про-
тестний рух”, одразу на думку спадає Революція 
гідності, яка почала зароджуватись в листопаді 
2013 року, внаслідок кризи режиму Януковича. 
Прийнято вважати, що безстрокові протести на 
Майдані Незалежності почались з публікації 
посту Мустафи Найєма у “Facebook”. Аналізу-
ючи перебіг подій на Майдані, стає зрозуміло, 
що ця революція повністю зародилась та виросла 
у соціальних мережах, адже лише в мережі «Вкон-
такті» на грудень 2013 року нараховувалось понад 
900 спільнот, які були пов’язані перебігом подій 
на Майдані [7]. Згодом «Євромайдан» показав 
високі здібності соціальних мереж для вирішення 
задач мобілізації та комунікації протестуючих. 
На момент початку протестів в Україні найпопу-
лярнішими мережами були “Facebook”, «Вкон-
такті» та “Twitter”. Головним засобом комунікації 
протестуючих в мережі “Facebook” була спіль-
нота “ЄвроМайдан – EuroMaydan”, яка станом на 
грудень 2014 року налічувала близько 150 тисяч 
активних користувачів, опубліковано 2 тисячі 
повідомлень, які зібрали 50 тисяч коментарів та 
понад 1 мільйон лайків [7]. Згодом у користува-
чів мережі виник ще більший інтерес до поді-
бних груп. На сторінці була наявна інформація 
про мобільні пункти обігріву, поради як уникати 
конфліктів з провокаторами та шаблони для друку 
допоміжних листівок. Також користувачі отриму-
вали інформацію про чергові збори протестую-
чих. Кожні 10-15 хвилин журналісти публікували 
інформацію про сутички з поліцією та способи 
дістатись до протестуючих. У групі розповсюджу-
вався список ліків, що були потрібні пораненим 
у зіткненнях, і необхідні речі для волонтерів.

Слід зазначити, що офіційна група «Євромай-
дану» працювала одночасно в декількох напрямках:

а) тілесні пошкодження, завдані силовими 
структурами;

б) неправомірні затримання учасників мирних 
демонстрацій;

в) захист учасників демонстрацій в разі пору-
шення проти них адміністративного або кримі-
нального впровадження;

г) люди, які зникли безвісти;
д) тиск на студентів з боку навчальних закладів;
е) заборона проїзду на Майдан.
Важливу роль в мобілізації протестів зіграла 

функція мережі “Facebook” «Події». За допомо-
гою неї можна було створити зустріч та запросити 
туди своїх друзів, як наприклад, це і зробив Арсе-
ній Яценюк – на «Народне Віче» було запрошено 
75 тисяч користувачів, 11 тисяч з яких відмітили 
що з’явились на зустрічі [10]. Ще однією ціллю 
у мережі “Facebook” була координація і комуніка-

ція протестувальників з транспортом і без нього 
по Києву, регіонах України та навіть іншими краї-
нами для доставлення революціонерів на Майдан. 
В повідомленнях спільноти було вказано кількість 
наявних місць, дату поїздки та контактну інфор-
мацію. Цю функцію взяла на себе спільнота «Дої-
хати на Майдан», яка набрала в загальній кількості 
10 тисяч користувачів [8].

За період 2013-2014 років дослідники “Social 
Media and Political Participation” зафіксували 
120 тисяч твітів, де згадувались протести у Києві. 
Також було зафіксовано, що 69% користувачів 
публікували повідомлення з України англійською 
мовою для поширення інформації та впливу на 
міжнародну спільноту [4].

Кажучи про інтернет-мобілізацію існує думка, 
що інтернет підриває авторитарне правління. Була 
здійснена серія досліджень Berkman Centre, які 
вивчали вплив інтернет-комунікацій на політичну 
активність в авторитарних режимах [3, c. 12]. 
В літературі існує чітке розмежування між про-
тестами в умовах демократії та протестами в умо-
вах авторитаризму. Демократія розглядається як 
система, в якій організація ненасильницького 
протесту та суспільні рухи є центральним елемен-
том політики з метою висловлення альтернатив-
ної політичної позиції. В умовах авторитарного 
правління навпаки, завдання координації грома-
дянського протесту суттєво важче. З точки зору 
використання ресурсів, основні проблеми поляга-
ють у тому, що, на відміну від еліт, пересічні гро-
мадяни в авторитарних режимах не контролюють 
зброю, персонал чи інші політичні ресурси.

Україна ж згідно з дослідженнями організації 
EIU, станом на 2018 рік має «гібридний режим» 
[9]. За своєю природою гібридні режими виника-
ють на основі авторитарного внаслідок незавер-
шеного демократичного переходу. Однак, на роз-
чарування багатьох дослідників, вплив цифрових 
медіа на участь на індивідуальному рівні у захід-
них демократіях залишається доволі низьким [2]. 
Крім того, навіть цей «слабкий» рівень політич-
ної участі підтримується так званим соціальним 
капіталом, високим рівнем освіти та політичним 
інтересом. Якщо подивитись на політичну участь 
в країнах Західної Європи, то останні роки збіль-
шується тенденція неучасті у виборах. Цьогорічні 
вибори до Європейського парламенту набрали 
вперше за 20 років явку близько 51%, на попере-
дніх виборах вона склала 42.6% [6]. Раніше полі-
тологи були схильні до думки, що пересічний 
європеєць не бажає змінювати політичну систему, 
відтак і не вважає за потрібне йти на вибори. Сьо-
годні вже навіть говорять про кризу демократії та 
втрату довіри до парламентських партій.

На мою думку, в Україні навпаки спостері-
гається високий інтерес до політики саме через 
прагнення змінити політичну систему і підвищити 
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свій життєвий рівень. Прикладом цього слугують 
останні президентські та парламентські вибори, 
де вперше за всю історію незалежної України, 
правляча партія отримує монобільшість. Чинний 
президент України Володимир Зеленський став 
певною людиною-протестом, оскільки ця людина 
жодного дня не була залучена в політичні про-
цеси країни. Розчарувавшись у колишній владі, 
в суспільство сформувало запит на фігуру такого 
плану. Через такі соціальні мережі як Instagram та 
Facebook президент України Володимир Зелен-
ський активізував найменш голосуючу аудиторію. 
За даними соціологічних центрів, у першому турі 
виборів за Володимира голосували люди віком від 
18 до 40 років. Саме люди цього віку найменш 
цікавляться телебаченням, більше часу проводять 
в інтернеті, а соціальні мережі є для них вагомою 
частиною повсякденного життя.

Слід також зазначити той факт, що підростає 
голосуюча аудиторія, яка народилась на початку 
2000-х років, а їх спосіб мислення та отримання 
інформації майже повністю залежить від інтернету. 
Люди покоління Z виховувались та осмислювали 
себе вже в принципово іншій системі цінностей, де 
на першому місці стоїть реалізація себе як особис-
тості і було б добре реалізуватися в країні де вони 
народились. Прикладом цього може стати про-
тест студентів Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка проти призначення 
Андрія Портнова на посаду професора кафедри 
конституційного права юридичного факультету. 
Сам протест зародився в соціальній мережі 
“Facebook” де було створено сторінку «Ні Порт-
нову в КНУ» яка змобілізувала понад 300 студентів.

До соціальних медіа сьогодні можна віднести 
надзвичайно широкий спектр інтернет сервісів. 
Це і всілякі відеохостинги, яскравим прикладом 
яких виступає YouTube, різні тематичні форуми, 
інтернет-сайти традиційних ЗМІ, які сьогодні 
практично без винятку представлені в мережі. Але 
все ж найбільший інтерес дослідників приверта-
ють соціальні мережі, такі як Twitter та Facebook. 
Варто зазначити, що вони «окрім виконання 
функцій підтримки спілкування, обміну дум-

ками та отримання інформації їх членами, стають 
об’єктами і засобами інформаційного управління, 
ареною інформаційного протиборства. Таким 
чином, Інтернет і соціальні мережі можна вва-
жати ефективним інструментом політики, де гро-
мадська думка формується багато в чому завдяки 
використанню просунутих інформаційних і кому-
нікаційних технологій. Соціальні мережі пред-
ставляють значний інтерес для дослідницької 
спільноти, а на думку деяких авторів, вони є прі-
оритетним об’єктом вивчення в комунікаційному 
просторі нових соціальних медіа.

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, 
можна сказати, що використання нових інформа-
ційних і комунікаційних технологій, пов’язаних 
з Інтернетом, проявляє сьогодні тенденції до все 
більшого розвитку по всьому світу. Як наслі-
док, вплив Інтернету і тих можливостей, які він  
надає користувачам, відчутно сьогодні прак-
тично у всіх соціальних і політичних процесах, 
що протікають в суспільстві. Пильний інтерес 
сучасних дослідників спрямований на ту роль, 
яку Інтернет і його сервіси відіграють при підго-
товці, організації та проведенні масових протест-
них акцій різного спрямування. У зв’язку з цим 
увагу дослідників притягнуто до різноманітних 
соціальних медіа, які являють собою, по суті, 
історично новий вид комунікації.

Сьогодні соціальні мережі відіграють особливу 
роль в становленні сучасної політичної системи 
України. На наших очах можна було спостерігати 
створення цілої екосистеми, яка стала важливим 
інструментом комунікації та значно спрощу-
вала поставлені задачі. У випадку з Революцією 
гідності, соціальні мережі виконували мобілі-
заційно-координуючу і комунікативну функ-
ції та виступали засобом консолідації ресурсів.  
Не слід відкидати і психологічний вплив на 
опонента, адже вперше за історію незалеж-
ної України протести набули такого масштабу.  
Таким чином, соціальні мережі діяли в рамках єди-
ної системи інформаційних технологій, взаємо- 
дія яких і призвела до широкого розголосу та роз-
витку революційних подій.
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ПОЛІТИКА США ЩОДО КУБИ У 2015-2022 РОКАХ

US POLICY ON CUBA IN THE PERIOD BETWEEN 2015 AND 2022
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У статті розглянуто політику США щодо Куби на сучасному етапі, починаючи з приходу до влади Б.Обами та від-
криття американського посольства на Кубі. Проаналізовано основні підходи та зовнішньополітичні доктрини США 
щодо відновлення політичного діалогу та зняття санкцій з Куби. Виявлено основні особливості у відмінностях між 
політикою США щодо Куби між адміністраціями Д.Трампа та Дж.Байдена. Доведено що трансформаційні процеси, 
зміни до конституції, введення посади президента, економічні та соціальні реформи, виявились недостатніми для 
повноцінного зняття ембарго з Куби. Підкреслено, що всі вжиті кроки в налагодженні відносин між Кубою і США не 
були закликом до припинення ембарго, а навпаки було призначене як «стимул» до змін на Кубі. Просування ідеї 
рівноправного партнерства Б.Обами було замінено на більш жорстку Д. Трампом. Було призупинено всі надбання 
попереднього уряду, всі зусилля виявились марними, особливо після ведення нових санкцій, включаючи обме-
ження операцій з компаніями, які контролюються кубинськими військовими. Нові економічні санкції, які припали 
в самий розпал пандемії спровокували глибоку економічну кризу на Кубі. Наступний президент США, Джо Байден, 
дав зрозуміти, що він повернеться до політики Обами, однак акцентуючи увагу, що процес нормалізації відносин 
між Кубою і США настане не скоро. Доведено у роботі, що нормалізація відносин між США і Кубою можлива тільки 
після докладання зусиль сторін в однаковій рівній мірі, тоді зможе сприяти процесу відновлення співпраці, як рів-
ноправних партнерів. Для цього сторонам треба виробити комплексний план, який буде містити основні узгоджені 
вимоги сторін, методи вирішення проблем і певні терміни для виконання всіх вимог. Безумовно не варто очіку-
вати, що процес нормалізації відносин станеться найближчим часом. Як мінімум цьому процесу перешкоджатимуть 
нестійкі позиції американо-кубинського лобі, яке дуже впливає на внутрішню політику США. Але слід зауважити, 
що останнім часом з’являється все більше прихильників відновлення відносин з Кубою, які спровоковані розчару-
ванням в ембарго.

Ключові слова: санкції, ембарго, зовнішня політика, кубинська відлига, американо-кубинські відносини.

The article considers the US policy towards Cuba at the current stage, starting with the coming to power of B. Obama 
and the opening of the American embassy in Cuba. The main approaches and foreign policy doctrines of the USA are 
analyzing regarding the restoration of political dialogue and the lifting of sanctions against Cuba. The main features of 
the differences between the US policy towards Cuba between the administrations of D. Trump and J. Biden have been 
revealed. It has been proven that the transformational processes, changes to the constitution, the introduction of the post 
of president, economic and social reforms, proved to be insufficient for the complete lifting of the embargo from Cuba. It is 
emphasized that all the steps taken to improve relations between Cuba and the USA were not a call to end the embargo, 
but on the contrary were intended as a "stimulus" for changes in Cuba. 

The promotion of the idea of an equal partnership by B. Obama was replaced by D. Trump. All assets from the previous 
government were frozen, an effort that proved futile, especially after new sanctions were imposed, including restrictions 
on operations with companies controlled by the Cuban military. The new economic sanctions, which came at the height 
of the pandemic, provoked a deep economic crisis in Cuba. The next US president, Joe Biden, has made it clear that he 
will return to Obama’s policy, however, stressing that the process of normalizing relations between Cuba and the US will 
not come soon. It is proven in the work that the normalization of relations between the USA and Cuba is possible only 
after the efforts of the parties are equal, then it will be able to contribute to the process of restoring cooperation as equal 
partners. For this, the parties need to develop a comprehensive plan, which will contain the main agreed requirements 
of the parties, methods of solving problems and certain deadlines for the fulfillment of all requirements. It is certainly not 
worth expecting that the process of normalization of relations will happen in the near future. At the very least, this process 
will be hindered by the unstable positions of the American-Cuban lobby, which greatly influences the domestic policy of 
the United States. But it should be noted that recently there are more supporters of restoring relations with Cuba, who are 
provoked by disappointment in the embargo.

Key words: sanctions, embargo, foreign policy, Cuban thaw, US-Cuban relations.
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Постановка проблеми. На початку XXI ст. 
в американо-кубинських відносинах настає новий 
етап, який характеризується більш високим сту-
пенем розуміння зміни та пошуку нової моделі 
взаємодії між двома країнами. Трансформація 
багатьох сфер життя та зміна політичних режи-
мів, суб’єктивізація зовнішньої політики багатьох 
країн Латинської Америки змінила і відносини 
США з регіоном. Історично сформовані позиції 
антагонізму стали застарілими та невідповідним 
сучаснім реаліям та викликам сьогодення. Після 
приходу до влади нового президента Мішеля Діаса 
Канеля на Кубі почався новий період життя країни. 
Однак, не дивлячись на значні проведені конститу-
ційні, економічні, політичні реформи, для Куби ще 
залишається довгий шлях до пошуків порозуміння 
та імплементації низки законодавчих актів для 
позбавлення ембарго. Важливим фактом впрова-
дження антисанкційних заходів є повна підтримка 
Кубою росії, небажання розібратись в реальних 
намірах кремля, лише посилить та відіб’є на 
довгий час вихід Куби на міжнародну арену у ролі 
самостійного суб’єкту міжнародних відносин.

Формування цілей статті. Метою даного нау-
кового дослідження – є еволюція політики США 
щодо Куби у 2015–2022 роках. Для досягнення 
поставлених цілей потрібно визначити основні 
завдання, о саме проаналізувати початок переговор-
ного процесу з адміністрацією Б. Обами та їх завер-
шення при адміністрації Д. Трампа; розглянути 
можливості повернення до нормалізації відносин 
при адміністрації Д. Байдена; зробити порівняль-
ний аналіз реалізованої політики адміністраці-
ями США та визначити основні схожі тенденції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розгляд даної тематики представлений рядом 
робіт західної та вітчизняної політичної думки. 
Так, в статтях А. Баделли, автор характеризує 
зовнішню політику США переслідуванням давно 
застарілих цілей без будь-якого послідовного роз-
витку і проводить аналіз провалу політики щодо 
реформ на Кубі. Варто згадати роботи провід-
ного спеціаліста в області міжнародної підтримки 
демократії і прав людини Т. Карозерса, в яких він 
аналізує підхід до політики просування демократії 
Барака Обами і Дональда Трампа. Особливу цін-
ність представляє запропонована автором оцінка 
ефективності політики адміністрацій США. Про-
відними роботами в написанні даного дослі-
дження займають статті професора державного 
управління і фахівця з латиноамериканської полі-
тиці і зовнішній політиці США щодо Латинської 
Америки – У. ЛеоГранде. Варто відзначити, що 
автор в своїх роботах дотримується об’єктивної 
точки зору в розгляді та аналізі змін в кубино-аме-
риканських відносинах.

Серед українських авторів можна виділити, 
статтю Н. Пасічник, яка зосереджена на вивчені 

та аналізі політики Б. Обами, акцентуючи на 
якісні зрушення у американо-кубинських відноси-
нах. Роботи українських дослідниць Вакарчук К., 
Тараненко А. надала змогу визначити основні тен-
денції зовнішньополітичних векторів Д. Трампа та 
Дж. Байдена, підкреслюючи формування їх курсу 
в контексті передвиборчих програм.

Виклад основного матеріалу. У 2009 р. після 
приходу до влади Б.Обами, його політика базува-
лася на використанні менш «агресивної» зовніш-
ньої політики, сприянню нової парадигми в просу-
ванні демократії, яка була менш скомпрометована 
ліберально-демократичною і неоліберальною 
моделями і була більш «стійкою» [8]. Обама зро-
бив значні зусилля щодо покращення дипломатич-
ної взаємодії США з різними недемократичними 
урядами, в тому числі і з Кубою.

У перші дні свого президентства, а саме 22 січня 
2009 р., Барак Обама наказав негайно почати 
роботу забезпечення належного розміщення осіб, 
які утримуються під вартою Міністерством обо-
рони на військово-морській базі Гуантанамо та 
припинити роботу системи військових комісій 
адміністрації Буша по судовому переслідуванню 
затриманих, та підписав закон про послаблення 
обмежень і правил на поїздки та грошові пере-
кази на острів для американців кубинського похо-
дження. З чого випливає, що США були дійсно 
зацікавлені відновити відносини з Кубою, а також 
переглянути і пом’якшити деякі положення еконо-
мічної блокади, закріплені в Законі Хелмса-Бер-
тона 1996 р., які гальмують взаємовигідне спів-
робітництво між країнами. Дані рішення уряду 
США підтвердили надію кубинського лідера 
Рауля Кастро, що Б. Обама змінить загальну 
ворожу політику США, яка триває вже протягом 
півстоліття – з моменту проголошення революції 
на Кубі. А до цих подій, ще 3 січня 2009 р. Рауль 
Кастро заявив по державному телебаченню, що 
готовий почати переговори з урядом США в будь-
який час, проте без посередників і напряму, як це 
робилося дотепер.

На п’ятому саміті Америк 2009 р. Сполучені 
Штати в черговий раз підтвердили, що прагнуть до 
нового діалогу з Кубою і подолання недовіри. Куба 
не була запрошена оскільки не є членом Організа-
ції Американських Держав. Також, Держсекретар 
США Хіларі Клінтон визнала, що політика США 
стосовно Куби під час президенства Буша була про-
вальною. Заяви американських політиків знайшли 
позитивний відгук на Кубі і Кастро в лічені години 
відреагував на зміни в політиці Обами, виступивши 
з відкритою пропозицією про переговори, зая-
вивши, що готовий обговорювати «права людини, 
свободу преси, політичних в’язнів – все» [13].

У цей момент важливим було не тільки збе-
регти досягнутий прогрес в поліпшенні відносин 
між сторонами, а й поглибити і форсувати пере-
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говори про відновлення офіційних відносин між 
США і Кубою. Так, як країни не мали диплома-
тичних представництв для обговорення даних 
питань, переговори стали ініціюватися за участю 
Ватикану та Канади. Папа Франциск написав осо-
бисті листи президенту Обамі і президенту Куби 
Раулю Кастро, закликаючи до обміну полоненими 
і відновлення дипломатичних відносин. Участь 
Папи Франциска після його зустрічі з президен-
том США в березні 2014 р. дало можливість від-
крити більше каналів зв’язку.

Процес переговорів почався в червні 2013 р., 
який тривав 18 місяців, при цьому більшість засі-
дань проводилося в Канаді, завершився 17 грудня 
2014 р., коли президент Барак Обама і президент 
Рауль Кастро оголосили одночасно, що вони дося-
гли угоди про початок нормалізації відносин між 
Сполученими Штатами і Кубою. Ця історична 
подія сколихнула міжнародну спільноту, довівши, 
що обидві країни можуть поступово відходити від 
піввікової ворожості, щоб відкрити те, що Обама 
назвав «новою главою» в їх відносинах [11].

Однак найбільшою перешкодою на шляху 
до повної нормалізації відносин став Конгрес.  
Найбільші противники відновлення відносин між 
США і Кубою були республіканці, які звинувачу-
вали Обаму в заспокоєнні «ворогів» Америки і не 
допустять прийняття поступок по відношенню 
до Куби. Опитування Associated Press у 2014 р. 
показало, що 71% американців підтримали від-
новлення дипломатичних відносин з Кубою і 58% 
підтримали політику Обами щодо Куби в цілому. 
Його підтримали навіть більшість кубинських 
американців [11].

Найбільш нагальними стали питання виклю-
чення Куби зі списку країн, які спонсорують теро-
ризм; просування прав і свобод людини і демо-
кратії на Кубі; міграційна політика США, що 
регламентується поправкою 1995 р. до Закону про 
регулювання 1966 р. Однак, 19 грудня 2014 р. на 
прес-конференції у Вашингтоні глава кубинської 
делегації Хосефіна Відаль заявила, що виключення 
зі списку країн спонсорів тероризму, не є попере-
дньою умовою для відновлення зв’язків, однак не 
виключало, що це «дуже важливе питання» для 
Гавани, наполягаючи на цьому як публічно, так 
і в приватному порядку. А в приватному порядку 
список країн терористів дійсно міг бути згада-
ний, як попередня умова для відновлення роботи 
посольств: «Було б дуже легко відновити дипло-
матичні відносини, – сказав представник Держ-
департаменту на брифінгу з журналістами, – якби 
вони не пов’язали ці дві речі» [16].

29 травня 2015 р. Куба була виключена зі списку 
держав, які спонсорують тероризм, що було одним 
з найважливіших кроків на шляху набуття довіри 
між сторонами для подальшого ефективного і плід-
ного партнерства. І вже 20 липня 2015 р. Сполучені 

Штати і Куба офіційно відновили дипломатичні 
відносини, відкрили свої посольства, де раніше 
розміщувалися Секції інтересів США і Куби.

Таким чином, зближення Куби і США за пре-
зидентства Обами стало важливою історичною 
подією, адже це вперше за 50 років напружених 
відносин обидві сторони змогли досягти компро-
місних рішень, завдяки більш гнучкому підходу до 
переговорів Барака Обами і позитивно налашто-
ваному Раулю Кастро, який розумів необхідність 
відновлення відносин для вирішення внутрішньо-
політичних і економічних проблем на Кубі.

Однак з наближенням виборів в США в 2016 році 
все гостріше поставало питання про подальші вза-
ємини з Кубою, так як кандидати в президенти-
республіканці критикували політику Обами по 
відношенню до Куби. Президент Дональд Трамп, 
який переміг на виборах у 2016 р., оприлюднив 
нову політику щодо Куби, запроваджуючи нові 
санкції. Так, 16 червня 2017 р. Трамп опублікував 
меморандум про національну безпеку про поси-
лення політики Сполучених Штатів щодо Куби, 
включаючи обмеження операцій з компаніями, 
які контролюються кубинськими військовими.

Уряд Куби був дуже розчарованій рішенням 
Трампа посилити санкції, однак підтвердив свою 
готовність продовжувати шанувати, і підтриму-
вати діалог співпраці з питань, що становлять вза-
ємний інтерес, і подальше ведення переговорів, 
стверджуючи, що Куба не піде на поступки своїм 
суверенітетом і незалежністю. На засіданні Наці-
ональної асамблеї Куби 14 липня 2017 р. Рауль 
Кастро розкритикував нову політику адміністра-
ції Трампа щодо Куби ,як відступ від двосторонніх 
відносин, але повторив, що продовжить двосто-
ронній діалог та співпрацю з питань, що станов-
лять спільний інтерес з урядом США.

Відносини ще більш загострились, коли США 
підняли інцидент 2016 р. та почали стверджувати, 
що з кінця 2016 р. 26 людей, які працювали або 
були пов’язані з посольством у Гавані, постраж-
дали від різних проблем через «звуковий напад». 
Але відсутність фактів у адміністрації США, 
доводила скомпрометованість даних подій та 
остаточно пошкоджувала відносини між США 
та Кубою, яка заперечувала, що стоїть за будь-
якими діями проти іноземних дипломатів. Куба не 
заперечувала, що 24 американські дипломати та 
п’ятеро канадців отримали поранення, але виклю-
чила, що це було спричинено акустичною зброєю, 
як випустили американські чиновники (“Ataque 
sónico”, 2018). Влада Куби провела власне розслі-
дування і запевнила, що розслідування показало 
«відсутність доказів, що свідчили про наявність 
передбачуваних акустичних атак» [5].

Трамп також змінив політику США щодо Куби 
з приводу самої неоднозначної частини кубин-
ського економічного ембарго, а саме стосовно 
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III розділу Закону Хелмса-Бертена, дозволивши 
кубинським американцям, чиє майно було захо-
плено під час революції на острові, подавати позов 
не тільки проти кубинського уряду, але й інозем-
них компаній, що працюють з цим майном. Якщо, 
з самого початку дії Закону Лібертад 1996 р. III 
розділ призупинявся усіма президентами, почина-
ючи з Білла Клінтона до Барака Обами, посилаю-
чись на національні інтереси країни, то Дональд 
Трамп був більш рішуче налаштований застосу-
вати цей розділ. Від цього моменту, наприклад, 
колишні власники кубинських нікелевих шахт 
можуть вимагати відшкодування збитків у канад-
ської Sherritt International Corporation, яка інвесту-
вала в кубинську галузь видобутку нікелю. Згідно 
з аналізом Державного департаменту повне впро-
вадження Розділу III могло заполонити федеральні 
суди США близько 200 000 позовів [12].

Не можна відкидати і той факт, що політика 
Д. Трампа порадувала критиків Куби, які виправдо-
вували застосуванням ним більш жорстокої сили, 
вказуючи на постійне порушення прав людини 
кубинським режимом. Але, якщо говорити зі сто-
рони політичних реформ, то завдяки Конституції, 
яка була схвалена Національною Асамблеєю Куби 
22 грудня 2018 р. та прийнята 24 лютого 2019 р. 
після загальнодержавного референдуму, можна 
було говорити, що кубинський уряд мав наміри 
змінювати й більш дискусійні аспекти внутріш-
ньої політики.

Апогеєм антагонізму між США і Кубою стало 
включення Держсекретарем США М. Помпео 
Куби до щорічного списку країн, сертифікованих 
як такі, що не повністю співпрацюють з антитер-
рористичними зусиллями СШАу травні 2020 року. 
За думкою міністра закордонних справ Куби Бруно 
Родрігеса, це був політичний маневр «щоб задо-
брити антикубинську меншину у Флориді». Пом-
пео ж обґрунтував цей крок звинуваченням Гавани 
у «неодноразовому наданні підтримки актам між-
народного тероризму в наданні безпечної гавані 
терористам». Помпео також стверджував, що 
Куба брала участь у «ряді злоякісних дій у всьому 
регіоні», підкреслюючи свою підтримку автори-
тарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, якого 
Трамп безуспішно намагався скинути [14].

За кілька днів до закінчення терміну прези-
дентства Д. Трампа, Куба офіційно була включена 
в список країн, які спонсорують тероризм, що зна-
чно ускладнювало відновлення відносин з майбут-
ньою адміністрацією США. Відтепер, Куба стояла 
поряд з такими країнами, як Північна Корея, Іран 
і Сирія з 12 січня 2021 року. Країни, які включа-
ються до цього списку, потрапляють під чотири 
основні категорії санкцій, котрі включають: обме-
ження на іноземну допомогу США; заборона на 
оборонний експорт та продаж; певний контроль 
за експортом товарів подвійного використання;та 

різні фінансові, міграційні та інші обмеження.. 
Здебільшого це стосується політики міграції, гро-
шових переказів, співпраця за трафіком торгівлі 
наркотиків і людьми в регіоні Латинської Америки.

По суті, це був відкат у покращенні американо-
кубинських відносин. Куба залишалась зацікав-
леною у відновлені переговорів з урядом США, 
тому що 2020 рік став найбільш катастрофічним 
для кубинської економіки. Економічна, комер-
ційна та фінансова блокади спричинила величезні 
збитки, а посиленні санкції і обмеження, введені 
Трампом, спричинили проблеми у критично важ-
ливому туристичному секторі, які були ще більш 
посиленні впливом пандемії COVID-19 та при-
вели до повноцінної рецесії [10].

Представляючи нову стратегію національної 
безпеки, президент Джо Байден випустив Тимча-
сову стратегічну орієнтацію, де він рішуче вислов-
лювався щодо повернення до процесу просування 
демократії, як єдиного інструменту забезпечення 
безпеки та миру, насамперед співпрацюючи 
з демократичними партнерами. Отже, створення 
стійкої основи для американо-кубинських відно-
син також буде залежати від того, наскільки Гавана 
зробить для захисту прав людини і відкриття про-
стору для політичного інакомислення. Тому що 
Байден зацікавлений у тому, щоб зробити права 
людини основою зовнішньої політики США. За 
відсутності прогресу на цих напрямках політика 
США буде, як і раніше вразлива для тиску з боку 
жорстких голосів серед американських кубин-
ських виборців у Флориді, які відіграють вели-
чезну роль в політиці американського президента. 
Але все ж є підстави очікувати, що президент Джо 
Байден спробує повернутися до процесу норма-
лізації доби Обами з Кубою, якому він сприяв як 
віце-президент, звісно ж при умові, що на Кубі 
дійсно будуть демократичні зворушення.

Таким чином, одним з керівних принципів 
політики щодо Куби Дж.Байдена буде підтримка 
демократії і прав людини. Радники Байдена раніше 
пропонували йому почати з ослаблення грошових 
переказів від кубинських американців і ослаблення 
обмежень на сімейні поїздки. Але Білий дім дав зро-
зуміти, що такі кроки можуть не відбутися найближ-
чим часом. Однак прес-секретар Білого дому Джен-
ніфер Псакі заявляла що буде піддано ретельному 
аналізу ряд політичних рішень, прийнятих адміні-
страцією Трампа, включаючи рішення оголосити 
Кубу державою, що підтримують тероризм [15].

Відносно міграційної політики Байден вирі-
шив продовжити дію національної надзвичай-
ної ситуації щодо Куби, яку також продовжував 
Обама в 2016 році, і Управління з надзвичайних 
ситуацій, що стосується регулювання стоянки 
і руху суден. Як і раніше, для США, існує необ-
хідність продовження цієї надзвичайної ситуа-
ції, яка пов’язана з несанкціонованим заходом 
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будь-якого судна, зареєстрованого в Сполучених 
Штатах, в територіальні води Куби. Так як, це не 
тільки завдає шкоди зовнішній політиці США, 
він покликаний забезпечити безпечну, впоряд-
ковану і законну міграцію, а й може дестабілі-
зувати обстановку в регіоні. Відтік кубинських 
громадян може поставити під загрозу безпеку 
США і найближчих сусідів. Тому згідно з цим 
указом, секретар президента США може вста-
новлювати правила і положення, що регулюють 
стоянку і рух будь-якого судна, іноземного або 
місцевого, в територіальних водах Сполучених 
Штатів, які можуть бути використані для рейсу 
в територіальні води Куби, і може створити небез-
печні умови для пересування осіб, які емігрують 
насамперед без офіційних документів.

В такому випадку, кубинці позбавляються мож-
ливості скористатися переліком умов для міграції, 
які викладені в новому запропонованому законі 
Байдена про модернізацію імміграційної сис-
теми, який був направлений до Конгресу 20 січня 
2021 року. Законопроект надає багатообіцяючі 
перспективи отримання громадянства для осіб 
без документів, на тимчасовий правовий статус 
з можливістю подачі заяви на отримання грін-
карти через п’ять років, якщо вони пройдуть пере-
вірку на наявність кримінальних правопорушень 
і національної безпеки і сплатять податки. Але, як 
стало очевидно, Куба не буде однією з країн на яку 
поширюватиметься даний законопроект.

Д. Байден доки не має чіткого бачення врегулю-
вання дискусійних питань, які стосуються грошо-
вих переказів та комерційних рейсів між США та 
Кубою. За часів Обами грошові перекази та подо-
рожі США сприяли розширенню молодого приват-
ного сектора Куби, даючи громадянам стартовий 
капітал та клієнтуру. Але радник Байдена, який 
розмовляв з Reuters, додав, що, хоча президент, 
який приходить, хоче «розширити можливості» 
кубинського народу, «ми не можемо повернути 
годинник на січень 2017 року» [6]. Не дивлячись 
на те, що є підстави вважати, що будуть активі-
зовані переговори Д. Байденом, кубинський уряд 
та кубинська спільнота не впевнені, якими будуть 
основні вимоги та критерії щодо подолання полі-
тичного бар’єру між країнами.

Взаємна недовіра між Вашингтоном і Гаваною, 
а також жорсткі настрої серед кубинсько-амери-
канського співтовариства, ймовірно, загальмують 
швидке зближення. Тому, Байдену треба шукати 
поступовий підхід до взаємодії з Кубою, почина-
ючи з заходів, які покращують економічне благо-
получчя кубинців, це насамперед: дозвіл комер-
ційних рейсів, що прямують на Кубу та зняття 
обмежень на грошові перекази. Однак, кубинський 
уряд також має відіграти свою роль у поліпшенні 
відносин та виконати основні вимоги імплемента-
ції демократичних ідей.

Адміністрація Д. Трампа невпинно «обнуляла» 
ухвалені за часів президентства Б. Обами домов-
леності між Гаваною і Вашингтоном та обмеж-
увала дію економічних двосторонніх зв’язків. 
Дж. Байден, коли став президентом, зазначав, 
що він не проти знову відновлювати і покращу-
вати дипломатичну взаємодію з Кубою. Як він 
зазначив, дипломатична взаємодія з Кубою була 
одним з найуспішніших напрямків у діяльності 
адміністрації Б. Обами. І оскільки Д. Трамп пере-
крив його майже повністю, то відновлення сьо-
годні такого напряму дипломатичної співпраці 
є необхідним першим кроком Сполучених Штатів. 
Для цього пропонується зробити наступне:

По-перше, вилучити Кубу зі списку спонсорів 
тероризму, ініціювавши такий розгляд в Держде-
партаменті. По-друге, зробити особисте послання 
президента Дж. Байдена президентові Куби 
Мігелю Діазу Канелю, підтверджуючи зацікавле-
ність США у відновленні конструктивних відно-
син. По-третє, відновити роботу посольства США 
в Гавані і надати дозвіл Кубі сформувати склад 
свого посольства у Вашингтоні. По-четверте, від-
мінити заборону на поїздку співробітників уряду 
США на Кубу з офіційних питань [2, с. 56].

За період правління до сьогоднішнього дня 
Джо Байден, по факту зберіг політику свого попе-
редника щодо Куби, зберігши введення Трампом 
санкції і наполягаючи на демократичних перетво-
реннях у державі перед пом’якшенням економіч-
ного тиску. Цілі США полягають у підтримці демо-
кратії та захисті громадянських прав населення 
острова. Хоча й кубинське питання ще на початку 
минулого року не стояло серед пріоритетів зовніш-
ньої політики адміністрації Байдена, найбільші за 
десятиліття липневі протести в країні знову акту-
алізували пошук можливостей розв’язання кубин-
ської кризи. Разом з тим, він повинен враховувати 
внутрішньополітичну боротьбу та позицію чис-
ленної кубинської діаспори, яка виступає за недо-
пущення зняття ембарго без суттєвих поступок із 
боку офіційної Гавани. Зрештою, зміна політич-
ного курсу щодо Куби не задекларована серед прі-
оритетів нинішньої політики президента США [4].

Фактором ризику для американсько-кубин-
ських відносин є те, що небезпека поширення 
авторитаризму залишається на першому місці 
серед трендів 2022 р. Повне зняття санкцій нині, на 
тлі недавніх протестів та відсутності відповідних 
поступок і компромісів із боку кубинської влади, 
є навряд чи доцільним і малоймовірним з боку 
адміністрації Джо Байдена. Водночас низькою 
є вірогідність того, що нинішня кубинська влада 
радикально змінить свій запланований курс [4].

Висновки. Б. Обама став першим президентом, 
який після кубинської революції, пішов на збли-
ження з Кубою дипломатичним шляхом. США та 
Куба відновили дипломатичні відносини у 2015 р., 
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але США зберігало економічне ембарго, не див-
лячись на деякі поступки та послаблення. Обидві 
країни розуміли важливість взаємного партнер-
ства через економічну та стратегічну складову 
насамперед. Однак, усі досягнення, що відбува-
лися за президентство Б. Обами було скасовано 
більш жорсткою політикою Трампа через нівеля-
цію кубинським урядом прав та свобод людини 
та систематичне їх порушення. Внесення Куби до 
переліка країн-спонсорів тероризму ускладнило 
процес подальших переговорів для майбутньої 
адміністрації США, а саме для новообраного пре-
зидента Д. Байдена у 2021 р.

Отже, майже всі адміністрації США не вели 
послідовну політику щодо Куби, тому що не 
було чітко виробленої стратегії, по якій амери-
канському уряду слід було б діяти, щоб досягти 
конкретно поставленої мети – повернути Кубу 
в міжамериканську систему відносин і провести 
там демократичні реформи. Бараку Обамі вдалося 
встановити дипломатичні відносини в 2015 році, 
проте це не передбачало зняття ембарго. Дональд 
Трамп шляхом ввів болючі економічні санкції, які 
припали в самий розпал пандемії і спровокували 
глибоку економічну кризу на Кубі. Наступний 
президент США, Джо Байден, дав зрозуміти, що 
він повернеться до політики Обами, однак акцен-
туючи увагу, що процес нормалізації відносин між 
Кубою і США настане не скоро.

Перед країнами стоять два найбільш важли-
вих, неврегульованих питання: встановлення 
дипломатичних відносин і зняття економічного 
ембарго, які перешкоджають досягненню страте-
гічних інтересів. Але перед цим варто ще більше 
невирішених питань і непорозумінь. На момент 
2021 року країнам, в першу чергу, має бути роз-
слідувати інцидент, пов’язаний із звуковою ата-
кою на співробітників посольства США в Гавані. 
Тільки перегляд цієї події та винесення нефальси-
фікованих відомостей вирішать, в якому напрямку 
будуть рухатися країни. І в разі перегляду справи 
на користь Куби, слід розгляд виключення Куби 
зі списку країн-спонсорів тероризму, включена 
в 2020 році знову, щоб надалі досягти рішення 
щодо міграційної політики між країнами. Куба 
в свою чергу повинна переглянути здійснення 
основних прав і свобод людини в своїй державі.

У разі розгляду нормалізації відносин між 
США і Кубою тільки докладання зусиль сто-
рін в однаковій рівній мірі, зможе сприяти про-
цесу відновлення співпрац, і як рівноправ-
них партнерів. Таким чином обидві сторони 
повинні будуть йти постійно на компроміси,  
щоб США і Куба стали знову могли співпрацю-
вати на двосторонньому рівні. Для цього сторо-
нам треба виробити комплексний план, який буде 
містити основні узгоджені вимоги сторін, методи 
вирішення проблем.
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Двустороннее сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном реализуется в принципе готовности разви-
вать отношения с любой страной на основе уважения и взаимной выгоды. Частые мероприятия на политическом 
уровне положительно сказались на развитии внешнеэкономических связей между двумя странами. Номенклатура 
и особенности взаимного экспорта-импорта Беларуси и Азербайджана разнообразно. Национальные рынки стре-
мятся дополнить друг друга. Помимо экономического взаимодействия между странами, постоянно актуализиру-
ются и военное сотрудничество. Благоприятный инвестиционный климат в Беларуси позволяет осуществлять 
целый ряд взаимовыгодных проектов. Значительные резервы сотрудничества имеются и в сфере привлечения 
инвестиций.

За годы сотрудничества Беларусь и Азербайджан наработали более 100 международных договоров различного 
уровня. Высокая динамика контактов отмечается на уровне правительств, парламентов, министерств, крупных 
компаний Беларуси и Азербайджана. Только  с 2015 по 2022 года состоялось около 200 различных встреч высокого 
и министерского уровня. У стран есть все необходимые ресурсы, чтобы и далее расширять экономические связи, 
делая акцент не только на торговле, а и на развитии совместных кооперационных проектов в промышленности.

Беларусь последовательно поддерживает Азербайджан в вопросах суверенитета, территориальной целостно-
сти и добрососедских отношениях с сопредельными государствами.  Взаимодействие Беларуси и Азербайджана 
в рамках международных организаций по ключевым вопросам осуществляется традиционно и в конструктивном 
русле. Беларусь и Азербайджан являются полноправными членами около 60 международных организаций, и вза-
имная поддержка позволяет повысить эффективность работы обеих стран на международных площадках.

Ключевые слова: Азербайджано-белорусские связи, военное сотрудничество, торгово-экономические связи, 
двусторонние отношения, страны СНГ.

Двостороння співпраця між Білоруссю та Азербайджаном реалізується в принципі готовності розвивати від-
носини з будь-якою країною на основі поваги та взаємної вигоди. Часті заходи на політичному рівні позитивно 
вплинули на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між двома країнами. Номенклатура та особливості взаємного 
експорту-імпорту Білорусі та Азербайджану різноманітні. Національні ринки прагнуть доповнити один одного. Крім 
економічної взаємодії між країнами, постійно актуалізуються й військова співпраця. Сприятливий інвестиційний 
клімат у Білорусі дозволяє здійснювати низку взаємовигідних проектів. Значні резерви співробітництва є у сфері 
залучення інвестицій.

За роки співпраці Білорусь та Азербайджан напрацювали понад 100 міжнародних договорів різного рівня. 
Висока динаміка контактів відзначається на рівні урядів, парламентів, міністерств, великих компаній Білорусі та 
Азербайджану. Лише з 2015 до 2022 року відбулося близько 200 різних зустрічей високого та міністерського рівня. 
У країн є всі необхідні ресурси, щоб і надалі розширювати економічні зв’язки, наголошуючи не лише на торгівлі, 
а й на розвитку спільних коопераційних проектів у промисловості.

Білорусь послідовно підтримує Азербайджан у питаннях суверенітету, територіальної цілісності та добросусід-
ських відносин із суміжними державами. Взаємодія Білорусі та Азербайджану у межах міжнародних організацій із 
ключових питань здійснюється традиційно й у конструктивному руслі. Білорусь та Азербайджан є повноправними 
членами близько 60 міжнародних організацій і взаємна підтримка дозволяє підвищити ефективність роботи обох 
країн на міжнародних майданчиках.

Ключові слова: Азербайджансько-білоруські зв’язки, військове співробітництво, торговельно-економічні 
зв’язки, двосторонні відносини, країни СНД.

Bilateral cooperation between Belarus and Azerbaijan is carried out in accordance with the principle of readiness to 
develop relations with each country on the basis of respect and mutual benefit. A frequent political meeting had a positive 
impact on the development of foreign economic relations between the two countries. The nomenclature and features of 
mutual export-import of Belarus and Azerbaijan are diverse. National markets, as a rule, complement each other. In addi-
tion to economic cooperation, military cooperation between the countries is always relevant. A favorable investment envi-
ronment in Belarus allows you to implement a number of mutually beneficial projects. There are significant prospects for 
cooperation in the field of attracting investment.

Over the years of cooperation, Belarus and Azerbaijan have accumulated more than 100 international agreements of 
various levels. The high dynamics of contacts is noted at the level of governments, parliaments, ministries, large compa-
nies of Belarus and Azerbaijan. Only from 2015 to 2022, about 200 different high-level and ministerial meetings were held. 
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Азербайджан и Беларусь были экономиче-
ски развивающимися республиками бывшего 
Советского Союза, и в тот период между двумя 
республиками существовали многоплановые эко-
номические отношения. После распада СССР 
производственные связи были разрушены. Быв-
шим советским республикам, объявившим о 
своей независимости, удалось восстановить преж-
ние отношения, искать новые связи и расширять 
сотрудничество, опираясь на динамичное развитие 
своих экономик. Значительные производственные 
возможности обеих стран обусловили появление 
взаимного интереса и необходимость совместной 
активной деятельности в ряде областей.

Темпы и возможности развития белорусской 
экономики, занимающей особое место среди 
стран СНГ, тесно связаны с динамикой развития 
ее основных торгово-экономических партнеров. 
Среди этих стран Россия, Польша, Германия, Вели-
кобритания, Нидерланды и Украина находятся 
в первых рядах. Именно на эти страны приходится 
75% экспорта белорусской продукции. Одним из 
важных стратегических партнеров Республики 
Беларусь в сфере двустороннего экономического 
сотрудничества является Азербайджанская Респу-
блика. Двустороннее экономическое сотрудниче-
ство между Беларусью и Азербайджаном началось 
c июня 1993 года, со времени установления дипло-
матических отношений. Анализируя особенности 
двустороннего сотрудничества стран, можно уви-
деть, что внешняя политика обеих стран строится 
на принципах открытости и многовекторности. 
Обе страны готовы сотрудничать и развивать 
отношения с любой страной, руководствуясь 
принципами уважения, суверенитета, доверия, 
взаимопонимания и невмешательства во внутрен-
ние дела. Среди стран много схожих характери-
стик, в том числе возможные попытки от рели-
гиозной толерантности обществ к динамичному 
развитию суверенных и независимых государств, 
от обеспечения высоких темпов экономического 
развития к повышению уровня жизни граждан 
[15]. Все это объединяет государства, призывает к 
интенсивному диалогу, создает основу для пере-
хода двусторонних отношений в долгосрочные 
отношения в различных сферах (политика, эко-
номика, культура, образование, медицина, спорт).

Поворотным моментом в сфере международ-
ного политического диалога, экономического, 

научного и культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства стал первый официальный визит Президента 
Азербайджанской Республики Г. Алиева в Респу-
блику Беларусь в октябре 2006 г. и ответный визит 
Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
в мае 2007 г. В результате официальных встреч был 
принят ряд принципиальных решений по развитию 
двусторонних отношений, определены конкрет-
ные направления предстоящей работы, которые 
нашли отражение в договорах государств о дружбе, 
сотрудничестве, долгосрочном партнерстве [4].

В 2008 г. посол Азербайджана в Беларуси 
А. Нагиев сообщил, что между президентами двух 
стран подписан документ об участии Беларуси 
в добыче азербайджанской нефти и ее транспор-
тировке с территории Беларуси [14], а в 2009 г. 
А. Лукашенко обратил внимание общественности 
на расширение поставок сырья [2, с. 33-34]. Рост 
товарооборота между Беларусью и Азербайджаном 
в 8 раз в период с 2005 по 2010 годы свидетельствовал 
о состоянии развития отношений между странами.

Помимо экономического сотрудничества, воен-
ное сотрудничество между Азербайджаном и 
Беларусью всегда актуально и находится в центре 
внимания. Так, в июле 2006 г. Минск с деловым 
визитом посетили представители Минобороны 
Азербайджанской Республики, и вскоре после этого 
начались переговоры о «планах военного сотрудни-
чества» [7, с. 9-13]. Следует отметить, что перего-
воры о военном сотрудничестве между Азербайд-
жаном и Беларусью сопровождались справедливо 
острой риторикой с азербайджанской стороны. Так, 
в ноябре 2007 года министр обороны Азербайд-
жана С.Абиев заявил, что «пока территории Азер-
байджана оккупированы Арменией, вероятность 
войны почти стопроцентная» и указал, что страна 
готовится к боевым действиям против захватчи-
ков [2]. Есть информация, что в 2005–2010 годах 
Азербайджан закупил у Белоруссии оборудование 
советского и российского производства, а также 
60 танков. При этом хотим напомнить, что Бела-
русь – член ОДКБ, никогда не озвучивала кон-
кретных заявлений о том, какая страна является 
правой стороной в карабахском конфликте, либо 
не участвовала в голосованиях ООН по этому 
вопросу, либо проявляла нейтралитет [5, с. 443].

В течение 2007–2010 годов были провены 
встречи между государственными структурами 
двух стран,которые положительно сказались 

The countries have all the necessary resources to further expand economic ties, focusing not only on trade, but also on 
the development of joint cooperation projects in industry.

Belarus consistently supports Azerbaijan in matters of sovereignty, territorial integrity and good-neighborly relations 
with neighboring states.  Cooperation between Belarus and Azerbaijan within the framework of international organizations 
on key issues is carried out traditionally and in a constructive manner. Belarus and Azerbaijan are full members of about 
60 international organizations, and mutual support makes it possible to increase the efficiency of the work of both countries 
on international platforms.

Key words: Azerbaijan-Belarus relations, military cooperation, trade and economic relations, bilateral relations, CIS 
countries
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на экономических отношениях. Если в 2007 году 
между Беларусью и Азербайджаном было прове-
дено более 60 встреч, охватывающих сферы эконо-
мики, туризма, спорта, науки, образования, агро-
промышленности, то в 2008 году их число достигло 
80, в 2009 году – 120, а в 2010 году – 130 [4]. Уже 
в 2010 году белорусский экспорт в Азербайджан 
расширился и включил в себя такие направления, 
как приборостроение (электротрансформаторы), 
машиностроение (трактора, грузовые автомобили 
и автомобили специального назначения, дорожная 
техника), прицепы, продукция деревообработки, 
продукты питания. Экспорт Азербайджана в Бела-
русь в основном состоял из синтетических тканей, 
хлопкового волокна, глины, фруктовых и овощ-
ных соков, томатов и ациклических спиртов. Сле-
дует отметить, что экономическое сотрудничество 
между Азербайджаном и Беларусью не ограничи-
вается экспортно-импортной продукцией, а также 
включает производственную кооперацию. Так, 
современный Азербайджан следует оценивать не 
только как крупный, динамично развивающийся 
рынок, но и как перспективную производствен-
ную базу, и для эволюции важно эффективное 
использование этих возможностей обеими сторо-
нами. Делясь своими технологиями с Азербайд-
жаном, Беларусь вносит ценный вклад в модер-
низацию промышленного, производственного и 
экспортного потенциала Азербайджана. Белорус-
ско-азербайджанское совместное производство 
тракторов, грузовых автомобилей и другой тех-
ники пользуется большим спросом на азербайд-
жанском рынке. В то же время межгосударствен-
ная производственная кооперация позволяет 
скорректировать экспортно-импортную разницу 
в торгово-экономических отношениях двух стран.

Резкий рост товарооборота между Беларусью и 
Азербайджаном можно отнести к концу 2011 года. 
Таким образом, за это время товарооборот между 
двумя странами увеличился до 575 млн. долларов 
США и составил 693,9 млн. долларов США, а доля 
Азербайджана в товарообороте с Беларусью впер-
вые с 1991 года увеличилась на 1% [11]. Проведен-
ные в 1995-2010 годах широкомасштабные, фунда-
ментальные реформы в экономике Азербайджана, 
считающейся локомотивом нефтегазодобычи, 
позволили добиться важных результатов, привели 
к открытию большого числа новых предприятий, 
привлечению сотни иностранных инвестиций [6].

По итогам состоявшихся в ноябре 2013 года 
официальных переговоров между Президентом 
Республики Беларусь Александром Лукашенко 
и Президентом Азербайджанской Республики 
Ильхамом Алиевым были определены перспек-
тивные направления сотрудничества. Главы госу-
дарств обсудили ряд вопросов в сфере энергетики, 
высоких технологий, сельского хозяйства, произ-
водства, военно-технической и научной сферах. 

Среди основных тем диалога лидеров стали новый 
этап развития государственного сотрудничества, 
взаимная инвестиционная активность и выход 
на рынки третьих стран с совместно производи-
мой продукцией. Химическая промышленность, 
нефтехимия и сельское хозяйство считались наи-
более перспективными с точки зрения инвестиций 
в Азербайджане [3, c. 8].

Вступившая в силу в мае 2016 года социально-
экономическая программа создала широкие воз-
можности для дальнейшего расширения азербайд-
жано-белорусского социально-экономического 
сотрудничества. Эта программа отражает различ-
ные меры по комплексному расширению взаимо-
выгодных экономических и научно-технических 
связей между двумя странами до 2025 г. и пред-
усматривает возможности для существенного раз-
вития отраслей национальной экономики [3, с. 9].

Обращая внимание на азербайджано-бело-
русские отношения в военной сфере, Президент 
Азербайджанской Республики И.Алиев в сентябре 
2016 года в ходе встречи с министром обороны 
Беларуси Андреем Равковым выразил удовлетво-
рение многолетним успешным развитием воен-
ного сотрудничества между странами. В ходе сво-
его выступления на Международной оборонной 
выставке Азербайджана ADEX 2016 Президент 
подчеркнул, что закупаемая из Беларуси воен-
ная техника соответствует высоким стандартам и 
отличается качеством и надежностью.

Гянджинский автомобильный завод является 
лидером белорусско-азербайджанского сотруд-
ничества в сфере производственной кооперации. 
На азербайджанском рынке товаротранспортную 
сеть белорусских производителей представляют 
5 частных лиц и 45 дилеров, которые выражают 
интересы более 50 белорусских экспортеров. Азер-
байджан и Беларусь также сотрудничают в сфере 
военно-промышленного комплекса. Продолжение 
азербайджано-белорусских отношений на высо-
ком уровне подтверждается и ростом товарообо-
рота между странами. В 2020 году товарооборот 
достиг 447 млн. долларов, что в 1,5 раза больше 
показателя 2019 года, а в 2021 году этот показа-
тель увеличился в 2 раза достигнув 885,5 млн 
долларов. При этом следует также подчеркнуть, 
что стоимость экспортной продукции составляет 
478,0 млн. долларов США [8].

В настоящее время белорусский экспорт 
в Азербайджан в основном состоит из сельскохо-
зяйственной и другой техники, деревообработки, 
фармацевтических препаратов, продуктов пита-
ния, электротоваров и многих других товаров. 
В Беларуси большой спрос на экспортируемые 
из Азербайджана овощи и фрукты, полимерные 
изделия, вина и другие виды напитков. Необходи-
мых ресурсов достаточно для дальнейшего рас-
ширения экономических отношений между ука-
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занными странами, причем не только торговых 
отношений, но и развития совместных проектов 
сотрудничества в промышленности [12].

Активное участие белорусских предприятий 
в организованных в мае 2022 года в Баку между-
народных выставках «CaspianAgro» и «InterFood» 
стало важным вкладом в дальнейшее развитие 
торгово-экономического сотрудничества между 
Азербайджаном и Беларусью. На указанных 
выставках до 30 представителей Республики Бела-
русь в области пищевой, сельскохозяйственной 
техники, агропромышленной техники и других 
различных направлений демонстрировали свои 
возможности партнерам и потребителям. В про-
шедших на выставочной площадке B2B-встречах 
приняли участие представители практически всех 
основных отраслей промышленности Беларуси 
(пищевой, машиностроительной, строительной, 
деревообрабатывающей, электротехнической и 
других). По итогам встреч подписание коммерче-
ских соглашений на сумму более 70 млн. долларов 
США стало знаком того, что это сотрудничество 
в будущем будет расширяться [13].

Наличие в Азербайджане крупных месторож-
дений нефти и газа, а в Беларуси современного 
нефтехимического комплекса является основой 
для развития взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере энергетики. Двустороннее сотрудниче-
ство Беларуси и Азербайджана в нефтегазовой 
сфере указывает на перспективу. Беларусь, заин-
тересованная в увеличении объемов проходящей 
через ее территорию нефти (в том числе Каспий-
ской нефти), готова предложить собственную 
инфраструктуру нефтепроводов для транспорти-
ровки нефти в Прибалтику и Польшу, кроме того, 
возможны совместные проекты в области иссле-
дования нефтяных и газовых месторождений. 
Экономики этих стран удачно дополняют друг 
друга. В Азербайджане есть спрос на продукцию, 
произведенную в Беларуси, а продукция, произве-
денная в Азербайджане, вызывает интерес в Бела-
руси. Поэтому сотрудничество в сферах энерге-
тики, нефти и газа, промышленных предприятий и 
совместных производств, а также сельского хозяй-
ства и оборонной промышленности имеет практи-
ческое значение [10].

В июне 2022 года в столице Азербайджана – 
Баку прошла Энергетическая неделя. Под назва-
нием «Энергетическая неделя» состоялось 3 круп-
ных мероприятия: 27-я международная выставка 
«Нефть и газ Каспия», 10-я выставка «Каспийская 
Международная Энергетика и альтернативная 
энергетика» и Бакинский энергетический форум. 
Энергетическая неделя стала самым влиятель-
ным событием в сфере нефти, газа и энергетики 
в Каспийском регионе. На выставках и форуме 
приняли участие 250 компаний из 31 страны. Бела-
русь,  также заняла место среди активных участ-

ников указанных мероприятий. Если рассмотрим 
статистику экспорта нефти из Азербайджанской 
Республики в Республику Беларусь, то можно 
заметить, что экспорт значительно сократился. 
Так, в 2022 году из Азербайджана в Белоруссию 
было экспортировано 85 тысяч тонн нефти, что 
в 3 раза меньше по сравнению с январем-апрелем 
2021 года [9]. Это является следствием полити-
ческой напряженности,  российско-украинский 
конфликт препятствует осуществлению необходи-
мых торговых операций . Учитывая эту ситуацию, 
можно с уверенностью отметить, что организация 
Энергетической недели в Баку станет стимулом 
для расширения торгово-экономических связей 
Азербайджана не только с Беларусью, но и со мно-
гими другими странами.

В настоящее время азербайджано-белорус-
ские отношения вступили в стадию стратеги-
ческого партнерства. Беларусь заинтересована 
не только в продолжении военно-технического 
сотрудничества, но в то же время и в восстанов-
лении и развитии инфраструктуры на освобож-
денных территориях. Налаживание транспортных 
коммуникаций в регионе привлекает Беларусь, 
а товарооборот, приближающийся к полумили-
арда долларов, говорит о широких перспективах. 
Взаимные усилия по расширению сотрудниче-
ства следует объяснять общим стратегическим 
видением руководства страны, последовательно 
реализующего комплексный курс национального 
развития. Таким образом, обе страны реализуют 
модель развития, основанную на эффективном 
использовании богатого внутреннего потенци-
ала и максимальном использовании междуна-
родного сотрудничества. Другими словами, Баку 
и Минск рассматривают развитие внешней тор-
говли, товарообмена и промышленного произ-
водства как эффективные механизмы модерни-
зации и укрепления национальной экономики.

Высокая динамика отношений отмечается на 
уровне встреч представителей правительств, пар-
ламентов, министерств, крупных компаний, дело-
вых кругов Азербайджана и Беларуси. Только 
в период с 2015 по 2022 год на уровне органов 
государственного управления и министерств 
состоялось до 200 различных встреч (кроме 
мероприятий и встреч деловых кругов). Начиная 
с 2020 года в связи с карантинными мерами меж-
государственные встречи между Азербайджаном 
и Беларусью проходили в основном в режиме 
видеоконференций, но уже начинают осущест-
вляться предыдущие интенсивные взаимные 
визиты. В политическом плане страны, демон-
стрируя схожее мировоззрение, берут за основу 
гарантии международного права. Тот факт, что 
Азербайджан и Беларусь, являющиеся членами 
до 60-ти международных организаций, поддер-
живают друг друга в рамках ООН, ОБСЕ, Совета 
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Европы и других международных организаций, 
свидетельствует о глубоком сотрудничестве и 
симпатиях этих стран [12].

В настоящее время в условиях нестабильно-
сти мировой экономики на первый план выходят 
вопросы углубления экономической интеграции 
на постсоветском пространстве – создания еди-
ного рынка продуктов, капитала и рабочей силы, 
а преодоление существующих препятствий на 
этом пути может дать возможность наращивать 
темпы развития народного хозяйства. Возмож-
ность вступления Азербайджанской Республики 
в Европейский экономический союз в качестве 
страны-наблюдателя также исключит любые 
препятствия, связанные с экспортом националь-
ной продукции из этой страны в страны Европей-
ского экономического союза.

Расширяются азербайджано-белорусские отно-
шения и в сфере услуг. Подписаны соглашения 
о продолжении обучения азербайджанских сту-
дентов в белорусских вузах. На маршруте Баку-
Минск обеспечено регулярное авиасообщение, 
реализуются крупные проекты в области ком-
пьютерных технологий по линии Академий наук 
обеих стран. Совместная работа в агропромыш-
ленных предприятиях Азербайджана и Беларуси 
является показателем значительного потенциала 
сотрудничества. Также высок потенциал в сфере 
привлечения инвестиций. Наличие благоприятной 
инвестиционной среды в Беларуси открывает воз-

можности для реализации ряда взаимовыгодных 
проектов. Среди них создание азербайджанских 
банков в Беларуси, ресторанный бизнес, туризм, 
гостинично-строительный бизнес, совместные 
предприятия по производству продуктов питания, 
торгово-логистические центры и множество раз-
личных инвестиционных проектов.

За годы сотрудничества Беларусь и Азер-
байджан выработали двустороннюю договорно-
правовую базу. Это более сотни международных 
договоров различного уровня, не считая много-
численных документов, подготовленных на 
уровне органов исполнительной власти городов 
и высших учебных заведений. Стороны разра-
ботали правовые основы взаимных мер в тор-
гово-экономическом и гуманитарном сотруд-
ничестве, защите прав и интересов граждан, 
правоохранительных органов, военно-техниче-
ского сотрудничества, налогообложения, пенси-
онного обеспечения и других сферах. В период 
двустороннего сотрудничества установление 
прочной белорусско-азербайджанской дружбы, 
взаимного уважения и понимания между стра-
нами означает достижение высокого формата 
отношений. Следует отметить, что перспек-
тивы реализации этими странами масштабных 
совместных проектов в области промышленно-
сти и энергетики будут способствовать нацио-
нальным интересам республик, а также общему 
экономическому развитию.
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У статті проаналізовані особливості російської демографічної політики в окупованому Криму. Зазначено, що 
після окупації зростає природне скорочення населення, яке російська влада компенсує міграційним потоком 
з російських регіонів. Внаслідок цього населення окупованого Севастополя з 2014 р. зросло на 42%. Але навіть 
міграція не змогла перекрити стрімке зменшення населення в Автономній Республіці Крим, де темпи природного 
скорочення зросли в 6 разів. Це обумовлено низкою чинників: скорочення лікарень та ліжок в них, брак кваліфіко-
ваного медичного персоналу, дефіцит ліків, що було особливо помітно під час пандемії СOVID-19, коли смертність 
зросла на 24%. Відповідно, протягом окупації Крим втратив 12% довоєнного населення через природні причини. 

На тлі погіршення соціально-економічної ситуації та через політичні утиски інакомислячих спостерігаємо зрос-
тання кількості кримчан, що залишили півострів. Приблизний підрахунок демонструє, що за сім років з Криму виї-
хало понад 260 тисяч, що дорівнюється 11% довоєнного населення півострову. 

Однак загальна чисельність населення на півострові навіть збільшилась на 130 тис. – до 2,48 млн. Хоча цей 
приріст забезпечує виключно Севастополь, який лідирує в Росії за темпами зростання населення. Загальна кіль-
кість мігрантів в АРК складає вже 12% довоєнного населення, а Севастополя – 45%. 

Таким чином, Росія активно стимулює переселення власних громадян на окуповану територію України всупереч 
нормам міжнародного права. Особливий акцент російська влада робить на переселенні силовиків разом з роди-
нами та військових пенсіонерів (мілітарний формат), чиновників та робітників бюджетної сфери (медики та вчителі), 
яким надають певні преференції. У той час кримчани вимушені залишати півострів через втрату роботи та погір-
шення соціально-економічних умов життя. Внаслідок такої політики АРК втратила вже п’яту частину довоєнного 
населення, а Севастополь – 28%. 

Ключові слова: демографія, Автономна Республіка Крим, Севастополь, окупація, Російська Федерація.

The article analyzes special aspects of the Russian demographic policy in occupied Crimea. It was observed that the 
natural depopulation, which the Russian government overcame with the help of the migration flow from Russian regions, 
was growing after the occupation. As a result, the population of occupied Sevastopol has increased by 42% since 2014. 
But even migration has not prevented the rapid population decline in the Autonomous Republic of Crimea, where the natu-
ral depopulation rate has increased sixfold. Several factors are at the root of this situation: the reduced number of hospitals 
and beds in hospitals, the lack of qualified healthcare staff, and medicine shortages. This was particularly evident during 
the COVID-19 pandemic, when mortality increased by 24%. Accordingly, Crimea lost 12% of its pre-war population due to 
natural causes during the occupation.

Given the deterioration of the socio-economic situation and the political harassment of individuals with different views, 
there has been an increase in the number of Crimeans who left the peninsula. The rough estimate reveals that more than 
260,000, or 11% of the peninsula’s pre-war population, have left Crimea in seven years.

However, the total population of the peninsula has even increased by 130 thousand (to 2.48 million people). Although 
this increase is provided only by Sevastopol that has the highest population growth rates in Russia. The total number 
of migrants in the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol is already 12% and 45% of the pre-war population 
accordingly.

Thus, Russia is actively encouraging the relocation of its citizens to the occupied territory of Ukraine contrary to inter-
national law. A particular focus of the Russian government is to relocate law enforcement and security officers together 
with their families and military retirees (military format), officials and public sector workers (doctors and teachers) who 
are provided with certain preferences. At the same time, Crimeans are forced to leave the peninsula due to job losses 
and deteriorated social and economic living conditions. As a result of this policy, the Autonomous Republic of Crimea has 
already lost a fifth of its pre-war population, and Sevastopol – 28%.

Key words: demography, Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol, occupation, Russian Federation.

Постановка проблеми. Росія з давних часів 
використовує демографію як впливовий чинник, 
який дозволяє змінювати конфігурацію населення 
в певних регіонах. Анексія Криму в 1783 р. при-
звела до масової еміграції кримських татар з пів-
острову через утиски російської влади, внаслідок 
чого їхня частка скоротилися з 90 до 30%. СРСР 
під час Другої світової війни переходить до більш 

жорстокої практики депортації цілих народів, вна-
слідок чого з півострова примусово були виселені 
німці, болгари, греки, вірмени та кримські татари. 
Загалом було депортовано понад 300 тис., серед 
яких понад 200 тис. – кримські татари. Замість 
депортованих на півострів почали масово заси-
ляти росіян, що радикально змінило етнічний 
баланс в Криму.



141

Регіональні студії, 2022
♦

Сучасна Росія продовжує політику заміни 
населення вдаючись до «м’якої депортації». Через 
утиски та репресії, а також погіршення соціально-
економічної ситуації сотні тисяч кримчан вже 
залишили півострів. Замість них окупаційна влада 
переселяє лояльних росіян з різних регіонів, що змі-
нює не тільки етнічну, але й соціально-політичну 
картину Криму. Новий демографічний склад пів-
острову з великою кількістю переселених росіян 
може значно ускладнити процеси майбутньої 
деокупації та реінтеграції півострову, що потре-
бує формування адекватної стратегії з України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед сучасних наукових розробок акцентуємо 
увагу на працях Є. Контровича, який досліджує 
особливості окупаційної політики в різних регі-
онах, у тому числі в окупованому Криму. Роботи 
російських дослідників О. Баранова, Р. Старченко, 
В. Мукомеля можна використовувати виключно як 
фактологічний матеріал через іх політичну заан-
гажованість. Але автори презентують результати 
соціологічних вимірювань в окупованому Криму. 
Аналогічним чином ми користувалися досліджен-
ням європейського Центру східноєвропейських та 
міжнародних досліджень (ZOiS), що було прове-
дено в окупованому Криму в 2017 р. Безумовно, 
що будь-які дослідження, що проводяться на оку-
пованих територіях, не можуть бути релевант-
ними, але вони дозволяють виявити деякі тренди 
змін. Серед українських дослідників варто зазна-
читиА. Клименка та Т. Гучакову, які спеціалізу-
ються на кримській проблематиці.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як бачимо, демографічна 
ситуація в окупованому Криму знаходитися поза 
увагою світових та українських науковців, що 
вимагає дослідження цього напрямку. Бо суттєві 
демографічні зміни, які вже відбулися в Криму 
серйозного потребують наукового аналізу та фор-
мування державної політики щодо російських 
переселенців після деокупації півострову.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Проаналізувати основні напрямки 
російської демографічної політики, яка призвела 
до заміни населення, та сформулювати завдання 
української державної політики деокупації Криму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За роки окупації загальна кількість населення пів-
острова, за офіційною російською статистикою, 
збільшилась на 130 тис. За даними другого росій-
ського перепису, що проводили в Криму восени 
2021 р., в АР Крим проживало 1 млн 935 тис. 
(на 32 тис менше ніж до окупації), а в Севасто-
полі – 548 тис (на 163 тис більше) [1]. Тобто 
демографічний приріст відбувається виключно за 
рахунок Севастополя, населення якого зросло на 
40% у порівнянні з довоєнним періодом (вважа-
ємо доцільним використовувати саме цей термін 

через те, що Росія розпочала війну проти України 
в 2014 р., окупувавши Крим та частину Донецької 
та Луганської областей). Відповідно, Севастополь 
стає лідером за темпами міграційного приросту 
населення, випереджаючи АРК в 14,5 разів.

У той час в АР Крим міграційні потоки не 
можуть перекрити зростання темпів природ-
ного скорочення населення в 6 разів у порівнянні 
з 2013 р. [3; 4]. Головною причиною залишається 
високий рівень смертності, яка мала дві хвилі. 
У першу (2014-15 рр.) кількість померлих зросла 
на 6-8% у порівнянні з довоєнним періодом. Друга 
хвиля викликанаа пандемією СOVID-19, під час 
якої рівень смертності зростає на 24%. Це обу-
мовлено погіршенням медичного обслуговування, 
скороченням лікарень та ліжок в них, поганим 
забезпеченням ліками та дефіцитом медичних 
працівників. Внаслідок цього важко хворі люди із 
задухою вимушені були чекати вільні місця вдома 
або їх розміщували в коридорах лікарень, де вони 
вмирали без надання медичної допомоги. Росій-
ська окупація позбавила кримчан доступу до якіс-
них вакцин, замість яких їх щепили російськими 
препаратами, що досі не отримали міжнародної 
сертифікації. Загалом протягом 2014–2021 рр. 
в АР Крим вмерло 234 756 осіб [3].

У Севастополі смертність в перші роки окупації 
зростає на 10-12% і залишається доволі високою. 
Але це можна пояснити також зростанням насе-
лення в місті. Під час пандемії смертність досягає 
найвищих показників – 6-7 тис на рік, що переви-
щує показник 2013 р. на 30%. Загалом в Севастополі 
за сім років окупації померло 48 579 чоловік [5].

Таким чином, протягом 2014-2021 рр. на пів-
острові померло 283 335 осіб, тобто 12% від дово-
єнної кількості населення півострову. Не маючи 
точних даних все ж припустимо, що більша час-
тина з померлих – це кримчани, які мешкали на 
півострові до його окупації. Хоча не можемо ігно-
рувати й той факт, що починаючи з 2004 р. зростає 
міграція на півострів російських пенсіонерів (осо-
бливо військових), які стали соціальною опорою 
Путіна піж час «кримської весни» 2014 р.

Разом із зростанням смертності в Криму почала 
поступово знижуватися народжуваність: якщо 
в 2013 р. в АР Крим народилося 24 054 малюка, то 
в 2021 р. – тільки 18 172 (на чверть менше) [3; 4]. 

В Севастополі падіння народжуваності не таке 
стрімке та складає 5% у порівняння з 2013 р. Однак 
враховуючи, що населення міста суттєво зросло за 
цей час, рівень зменшення немовлят стає більш 
вагомим [4; 5].

Усього на півострові протягом окупації народи-
лось 188 134 дитини, що на 34% менше кількості 
померлих [3; 5]. Така динаміка свідчить про скоро-
чення місцевого населення, яке замінюють мігран-
тами з Росії – особливо з північних та східних регі-
онів, яким до вподоби теплий кримських клімат. 
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Загалом за сім років окупації (2014-2021 рр.) 
до Криму прибуло понад 409 тисяч, тобто 17% 
від довоєнного населення півострова. Так, до 
АР Крим переїхало 235 820 осіб (12% від дово-
єнного населення), а до Севастополя – понад 
173 тис., що складає вже 45% від населення міста 
на початку 2014 р. [3; 6].

Однак офіційна статистика є далеко непо-
вною, бо чиновники Севастополя запевняють, що 
в місті вже мешкає понад 700 тисяч [2], серед яких 
мігрантів вже більше половини. 

Переважна більшість мігрантів в Криму – це 
росіяни (від 60 в АРК до 75% в Севастополі), серед 
яких можна виділити декілька груп. По-перше, це 
російські військові та інші силовики, яких або 
просто переводять служити до Криму, або активно 
заохочують до такого переведення пільговою іпо-

текою, підйомними та перевагами життя біля 
моря. Друга категорія – це мешканці північних або 
східних регіонів Росії, яким також обіцяють піль-
гові умови для придбання житла тощо. Третя кате-
горія – це держслужбовці, яким в Криму надають 
високі посади, нехтуючи місцевими кадрами. Чет-
верта – представники дефіцитних спеціальностей: 
медики та вчителі, яких активно заохочують до 
переїзду в кримські села. Нарешті, досить ваго-
мою за чисельністю, залишається категорія пен-
сіонерів, яким не потрібна робота – їм достатньо 
м’якого клімату та моря. За останні роки кількість 
пенсіонерів зросла на 10% (до 555 тис.), що свід-
чить про швидке старіння регіону. 

У той час, як російські пенсіонери пересе-
ляються на півострів, кримчани працездатного 
та дітородного віку його залишають. Кількість 
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Рис. 1. Кількість померлих в Криму за період окупації (2014–21 рр.)  

[1; 2; 5]

 
 Рис. 2. Кількість тих, хто прибув до Криму, та виїхав з півострову  

протягом окупації (2014–2020 рр.) [3; 5]
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мігрантів швидко зростає за часи окупації: якщо 
спочатку тікали від російських репресій та їхали 
з ідеологічних міркувань (не хотіли жити під оку-
пантами), то далі починають їхати ті, хто втратив 
роботу чи власний бізнес в російських реаліях. Про-
тягом 2014–21 рр. з півострову виїхало вже понад 
200 тис. осіб (або 8,5% від довоєнного населення 
Криму). Для Севастополя цей показник дорів-
нюється 15% від населення міста в 2014 р. [3; 5]. 

Однак ці дані є неповними, бо не враховують тих 
кримчан, які поїхали з Криму, але не змінили місце 
реєстрації. Насамперед, це стосується вимушених 
переселенців, яких в Україні в 2019 р. було заре-
єстровано 40,7 тис. [7]. Якщо додати ще декілька 
десятків тисяч тих, хто не реєструвався як пересе-
ленець, отримаємо десь 60-70 тис. А загальна кіль-
кість мігрантів з Криму складе 11%. 

Відповідно, з урахуванням смертності та 
від’їзду кримчан тільки за офіційними даними 
АР Крим втратила вже 20% довоєнного населення, 
а Севастополь – 28%. 

Таким чином, російська влада всі роки окупа-
ції свідомо проводить політику заміни населення 
Криму через колонізацію півострову російськими 
переселенцями. На думку українських правозахис-
ників, особливу увагу Росія приділяє переселенню 
мілітаризованого населення (силовиків). «Вони 
переміщуються вже не як у відрядження, а на 
постійну роботу, тобто вони переміщуються вже зі 
своїми сім’ями. Тобто, якщо мова йде про одного 
феесбешника, то, насправді, можемо множити на 
три. Бо він, наприклад, приїжджає з дружиною та 
дитиною. І це втричі більше мілітаризованого насе-
лення, яке направляється до окупованого Криму. 
І зрозуміло, що воно повністю не просто лояльне, 
воно підконтрольне Кремлю», – вважає голова 
Кримської правозахисної групи О. Скрипник [8].

Відповідно, Росія через колонізацію намага-
ється провести асиміляцію населення Криму, замі-
нивши місцевих мешканців абсолютно лояльними 
до Кремля росіянами. Така практика переселення 
на окуповані території порушує норми міжна-
родного права. Женевська конвенція про захист 
цивільного населення під час війни прямо вказує, 
що «окупаційна держава не повинна здійснювати 
переміщення або депортації частини свого грома-
дянського населення на територію, яку вона оку-
повує» (ст. 49) [9].

Російська демографічна політика вже має 
печальні етнічні результати: кількість українців 
в Криму стрімко скорочується, натомість кількість 
росіян, зростає. 

Так, вже у вересні 2014 р. під час першого 
окупаційного перепису кількість кримчан, що 
визнали себе українцями, склала тільки 15,7% 
проти 24,9% під час соціологічного опитування 
2008 р. Натомість кількість ідентифікуючих себе 

росіянами зросла з 60 до 65% [10; 11]. Таке переті-
кання російський дослідник      О. Баранов пояснює 
«добровільним вибором» кримських українців, 
які починають визначати себе росіянами внаслі-
док «відносно низької згуртованості та «слабкого 
володіння власною мовою» [12, с. 35]. Частково це 
відповідає дійсності – переважна більшість крим-
ських українців спілкувалась російською мовою, 
а 77% у 2008 р. називали її рідною мовою. Крім 
того, 43,5% українців відносили себе до росій-
ської культурної традиції [10, с. 5].

Однак, з іншого боку, таке стрімке скорочення 
українців в Криму може свідчити про утиски та страх 
за власну безпеку в умовах окупації, що змусило 
людей змінювати ідентичність під час інтерв’ю. 
Зниження кількості українців також пов’язано 
з їх масовим від’їздом з півострову та відмовою 
від спілкування з інтерв’юерами під час перепису. 

Європейське дослідження 2017 р. демонструє 
подальше зниження кількості українців в Криму – 
до 12%, та зростання росіян – до 68%, що співпадає 
з темпами переселення росіян на півострів [13]. 

Кількість кримських татар за результатами 
опитувань залишається майже незмінною – від 
9,1% в 2008 р. до 12,6% в 2014 р. та 12% в 2016 р. 
[10; 11; 13]. Відсутність реального приросту свід-
чить про те, що кримські татари також залишають 
територію півострову після окупації. 

Таким чином, під час деокупації українська 
влада зіткнеться с серйозними труднощами, 
пов’язаними із суттєвим зростанням росіян, іден-
тичність яких буде превалювати на півострові. Без-
умовно, що після повернення Криму під повний 
контроль України півострів залишать всі силовики 
та члени їх родин, а також російські чиновники. Але 
певна кількість росіян, які купили житло біля моря, 
можуть висловити бажання залишитися, апелюючи 
до захисту прав людини. Один з лідерів російської 
опозиції Г. Каспаров зазначив, що російським лібе-
ралам вже треба думати про те, як вони будуть захи-
щати права росіян у випадку їх депортації з Криму. 

Майбутня політика України щодо росій-
ських та інших переселенців до Криму після 
2014 р. частково представлена в Стратегії деоку-
пації 2021 р. У документі зазначено, що Україна 
гарантує захист прав та інтересів іноземців, які на 
законних підставах перебуватимуть на території 
півострову (тобто потрапили в Крим через один 
з трьох контрольних пунктів в’їзду-виїзду – Чон-
гар, Чаплинка та Каланчак). У той же час Укра-
їна не визнає жодних правових актів (договорів 
купівлі-продажу, у тому числі), укладених на 
території тимчасово окупованого півострову [14]. 
Відповідно, всі росіяни, які переїхали до Криму 
після його окупації та придбали нерухомість за 
російським законодавством, автоматично стають 
порушниками українських законів. 
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Екс-міністр із питань тимчасово окупованих 
територій України О. Резніков пропонував засто-
совувати для таких порушників норми міжнарод-
ного права – практику видворення. «Я прихиль-
ник юридичних процедур під назвою видворення. 
Це адміністративна процедура. Якщо ці грома-
дяни потрапили до Криму не через Чонгар, Калан-
чак чи Чаплинку, значить вони там перебувають 
незаконно на території України. І наслідки будуть, 
як скрізь у цивілізованому світі – видворення», – 
зазначав він [15].

Висновки та перспективи подальших розвідок 
у цьому напрямі. З перших днів окупації Крим-
ського півострову російська влада проводить полі-
тику заміни населення, використовуючи для цього 
різноманітні засоби – від тиску та репресій на 
найбільш нелояльних до погіршення соціально-
економічних умов, які б змусили кримчан масово 
залишати півострів. На їх місця привозять пересе-
ленців з Росії, серед яких превалює мілітаризоване 
населення (силовики та члени їх родин, військові 
пенсіонери), які є соціальною базою режиму. 

Відповідно, протягом 2014–21 рр. тільки за 
офіційними даними до Криму прибуло понад 
409 тис осіб, серед яких переважна більшість – росі-
яни. За неофіційними джерелами кількість пере-
селенців коливається від 700 тисяч до 1 мільйону 
(30-40% від довоєнної чисельності населення). 
З урахуванням кількості померлих кримчан та тих, 
хто поїхав з півострова, частка росіян-переселен-
ців в загальній масі буде ще більшою (в Севасто-
полі – не менше половини мешканців). 

Безумовно, що ця політика відповідає росій-
ській імперській стратегії колонізації, яку вона 
застосовувала щодо Криму після його анексії 
в XVIII ст. Актине переселення до Криму росіян 
сприяє асиміляції місцевого населення, зміні 
етнополітичного балансу. Так, кількість крим-
ських татар майже не змінюється, число укра-

їнців стрімко скорочується, а росіян – навпаки, 
зростає. Відповідно, в Севастополі їх частка 
в загальному обсязі наближається до 100%, 
а в АРК – близько 80%.

Через таку демографічну ситуацію головним 
завданням для української влади після деокупації 
Криму буде вирішення ключових питань з маси-
вом російських переселенців. Одним з варіантів 
може стати міжнародна практика видворення, але 
вона буде мати серйозну критику та звинувачення 
на адресу України з боку міжнародних правоза-
хисних структур. Тому українська влада має бути 
готова до захисту інтересів держави в міжнарод-
них інстанціях. 

Друге важливе завдання стосується роботи 
з місцевим населенням, яке має пройти фільтрацію 
на предмет здійснення протиправних дій (сило-
вики, судді, чиновники) та колаборацію з окупа-
ційною адміністрацією. Для порушників мають 
бути застосовані правові заходи – від криміналь-
них до адміністративних (перехідне правосуддя). 

Однак особливої уваги буде потребувати інфор-
маційна складова деокупації, яка має бути спрямо-
вана на демонтаж російської агресивної риторики 
щодо України, нівелювання російських штампів 
(«бандеровці», «нацисти»), які російські пропа-
гандистські канали наділяють новим сенсом на 
тлі активної фази війни проти України. Особливу 
увагу слід сконцентрувати на дітях та молоді, які 
найбільш піддаються впливу російської пропа-
ганди в закладах освіти, починаючи від дитячого 
садочку. Саме для цього потрібна підготовка про-
фесійних кадрів вчителів гуманітарних напрям-
ків, які будуть працювати з дітьми. Аналогічним 
чином на півострові разом з поверненням україн-
ського теле- та радіомовлення має з’явитися спеці-
альний дубляж російською мовою на перехідний 
період (діти, що народилися незадовго до окупації 
та після неї не знають української мови). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Росстат представил предварительные цифры о численности населения в регионах страны по данным 

Всероссийской переписи населения. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/166784
2. Реальное число жителей Севастополя составляет более 700 тысяч человек – Развожаев. Новый 

Севастополь. 29 апреля 2020. URL: https://new-sebastopol.com/news/id/36431
3. Республика Крым в цифрах. 2021. Симферополь, 2022. 
4. Статистичний збірник «Регіони України». Частина 1. Київ, 2014. 
5. Севастополь. Статистический сборник. 2020. Севастополь, 2021. 
6. Севастополь стал самым быстрорастущим городом России. For Post. 05.04.2022. URL: https://sevastopol.su/ 

news/sevastopol-stal-samym-bystrorastushchim-gorodom-rossii
7. На материковій Україні на обліку перебуває 40 733 переселенця з Криму і Севастополя – міністерство. 

URL: https://ua.krymr.com/a/news-pereselency-z-krymu/30117853.html
8. Як кримчан замінили на росіян. Росіяни обживають український Крим? Радіо Свобода. 25 грудня 2021 р. 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-krymchan-zaminyly-na-rosiyan/31624708.html
9. Конвенція про захист прав цивільного населення під час війни. Женева, 12 серпня 1949 р. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text
10. АР Крим: люди, проблеми, перспективи. Національна безпека і оборона. 2008. № 10. 
11. Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе. 2014. URL: http://crimea.old.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/1f72198049859f4b9205f22d12c3261e/pub-04-01.pdf 



145

Регіональні студії, 2022
♦

12. Баранов А. Соотношение гражданской, этнической и конфессиональных идентичностей в Крыму: 
политические аспекты трансформации. Материалы международной научной конференции «Проблемы 
нацыональной идентичности в контексте современной глобализации», Ереван, 2017. С.32-41

13. ZOiS Report. Terra incognita – the public mood in Crimea. Berlin, 2017. 
14. Указ Президента України №117/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 

Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь». URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533

15. Резніков пояснив, який підхід планують до людей, незаконно переселених із Росії до Криму. Радіо 
Свобода. 9 липня 2021 р. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-krym-deokupacija-ponajixaly/ 
31351025.html



146

№ 30
♦

УДК 327:327.7
DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2022.30.25

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН 
ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ТА УКРАЇНИ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

FEATURES AND PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN THE COUNTRIES 
OF THE VISEGRAD FOUR AND UKRAINE: SECURITY DIMENSION

Івасечко О.Я.,
кандидат політичних наук,

доцент кафедри політології та міжнародних відносин
Національного університету «Львівська політехніка»

Мартиненко Б.О.,
студентка IV курсу факультету міжнародних відносин

Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано особливості та перспективи безпекового співробітництва між країнами Вишеградської 
групи та Україною. Увагу акцентовано на історичному розвитку безпекового виміру співробітництва між 
Вишеградською групою та Україною, який можна поділити на такі етапи, як-от: І етап  – 1999–2004 рр.; ІІ етап – 
2004–2014 рр.; ІІІ етап –  2014–2017 рр.; ІV етап – 2017р.–до сьогодні. З’ясовано, що кожному з чотирьох етапів 
притаманний різний рівень зацікавленості у співробітництві між Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Чехією та 
Україною, що часто пов’язано з особистими інтересами сторін та геополітичними змінами. 

Досліджено, що механізм реалізації безпекового вектору відносин В4 з Україною відбувається на основі рати-
фікованих двосторонніх та багатосторонніх угод між Україною та країнами Вишеградської групи, а також на основі 
заяв, декларацій, програм головування всередині В4 та офіційних зустрічей представників зовнішньополітичних та 
оборонних відомств України з відповідними представниками країн Вишеградської четвірки у форматі В4+Україна. 

Охарактеризовано специфіку безпекової співпраці між країнами Вишеградської групи та України, яка зале-
жить від рівня зацікавленості сторін та зовнішньополітичних чинників. Встановлено, що формат В4+Україна не 
використовує увесь потенціал для військово-оборонного вектору співробітництва через низку проблем та загроз. 
Відповідно було запропоновано низку рекомендацій для покращення та інтенсифікації подальшого співробітництва 
у сфері безпеки та оборони саме у форматі В4+Україна. Також репрезентовано можливі варіанти сценаріїв майбут-
нього розвитку взаємовідносин між В4 та Україною у сфері безпеки.

Отож, можемо висновувати про те, що співпраця країн Вишеградської четвірки та України у сфері безпеки за 
понад двадцять років свого існування зазнала як успіхів, так і невдач. Йдеться, головно, про те, що поточний стан 
співробітництва є хаотичним та не системним і потребує якісно нового формату.

Ключові слова: безпекове співробітництво, Вишеградська група, Україна, оборонна співпраця, В4+, безпекове 
середовище.

The article analyzes the features and prospects of security cooperation between the Visegrad Group countries and 
Ukraine. The historical development of the security dimension of cooperation between the Visegrad Group and Ukraine 
has been studied, which can be divided into the following stages: period I – 1999–2004; period ІІ – 2004–2014; period 
III – 2014-2017; period IV – 2017 – to date. It was found that each of the four stages has a different level of interest in 
cooperation between Poland, Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Ukraine, which is often related to the personal 
interests of the parties and geopolitical changes.

It has been established that the mechanism of realization of the security vector of relations between V4 and Ukraine is 
based on ratified bilateral and multilateral agreements between Ukraine and the countries of the Visegrad Group, as well 
as on the basis of statements, declarations, programs of the chairmanship within V4 and official meetings of representa-
tives of the foreign and defense ministries of Ukraine with the relevant representatives of the Visegrad Four in V4+Ukraine 
format. 

The specifics of security cooperation between the Visegrad Group countries and Ukraine, which depends on the level 
of interest of the parties and foreign policy factors, are described. It was found that the V4+Ukraine format does not use 
its full potential for the military-defense cooperation due to a number of problems and threats. Accordingly, a number of 
recommendations were proposed to improve and intensify further cooperation in the field of security and defense in the 
V4+Ukraine format. Further scenarios for the development of relations between V4 and Ukraine in the field of security 
were also presented. 

Therefore, the results of the study showed that the cooperation between the countries of the Visegrad Four and Ukraine 
has experienced both successes and failures over more than 20 years of its existence. It was found that the current state 
of cooperation is cooperation is chaotic and non-systematic and requires a qualitatively new format.

Key words: security cooperation, Visegrad Group, Ukraine, defense cooperation, V4 +, security environment.

Постановка проблеми. Сьогодні відбуваються 
кардинальні зміни на міжнародній арені, що 
є поштовхом задля координації зусиль суверенних 

держав щодо встановлення надійного безпеко-
вого простору у Європі. З огляду на це створення 
безпекового середовища стало одним із ключо-
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вих питань, зокрема, і для Польщі, Словаччини, 
Чехії та Угорщини, які формують центральний 
регіон Європи. Країни Вишеградської четвірки 
спрямували свої дії на євроатлантичну інтегра-
цію, що допомогло швидко адаптуватись до нових 
проблем та викликів. Тож використання їхнього 
досвіду стало унікальною можливістю для Укра-
їни оптимізувати свою безпекову політику, що, 
в свою чергу, зробило внесок у посилення без-
пеки у регіоні Центрально-Східної Європи. Таким 
чином, наявність спільних історичних моментів, 
проблем та інтересів, а також спільних кордонів 
з трьома учасниками Вишеградської групи стали 
каталізатором для безпекового співробітництва 
в форматі В4+Україна. Тому доцільно буде про-
аналізувати та дослідити історію формування від-
носин в безпековому вимірі між Вишеградською 
групою та Україною, а також визначити чинники, 
які впливають на рівень цього співробітництва. 

Проблема полягає і в постійній наявності нових 
викликів та загроз, спричинених, зокрема, росій-
ською агресією. З початку російського вторгнення 
у 2014 р. та його розширення у лютому 2022 р. 
ситуація безпеки в регіоні Центрально-Східної 
Європи зазнала різких змін, тому перед країнами 
постала потреба ревізії їх безпекової політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нові геополітичні зміни та встановлення від-
носин між Вишеградською групою та Україною 
фактично одразу ж привернули увагу багатьох 
дослідників. Тому для вивчення безпекового спів-
робітництва між Україною та В4 пріоритетними 
джерелами інформації були праці вітчизняних 
та зарубіжних вчених, нормативно-правова база 
у сфері безпекової співпраці країн Вишеградської 
групи та України, а також матеріали програм та 
звітів головування країн Вишеградської групи.

Серед українських дослідників, які присвятили 
свої роботи дослідженню безпекового, оборон-
ного та військового співробітництва В4-Україна, 
варто виділити публікації Андрейка В. І., Мак-
сака Г. А. та Шелест Г. В.. У своїх роботах дослід-
ники висвітлили історію становлення багатосто-
ронньої кооперації та її перспективи і проблеми. 

Не менш зацікавленими в дослідженні безпе-
кового виміру співпраці України з країнами више-
градського об’єднання виявились такі зарубіжні 
дослідники як Пьотр Байда, Адела Їржичкова, 
Юрай Крупа та Балаж Тарнок.

Особливої уваги заслуговує книга «Безпека 
В4+ – Посилення східного кордону В4», авторами 
якої є дослідники з України, Словаччини та Угор-
щини, що підсилює  цінність статті через багатовек-
торне дослідження безпекової та оборонної полі-
тики як Вишеградської четвірки, так і В4+Україна 
після нових геополітичних реалій 2014 р.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри активне дослідження 

теми у вітчизняному та закордонному науко-
вому середовищі, все ж залишаються питання, 
які потребують детальнішого вивчення. Науковці 
значно менше уваги присвячують питанням щодо 
оновлення стратегії безпекового співробітництва 
між Україною та країнами Вишеградської групи, 
що набуло ще більшої актуальності в умовах 
повномасштабного вторгнення росії на територію 
України. Проблема також полягає в недостатній 
розробці угод та договорів саме в форматі багато-
стороннього співробітництва В4+Україна, що зна-
чно уповільнює відносини між учасниками фор-
мату. Зазначені проблеми є невирішеними, тож 
потребують ширшого дослідження.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Основним завданням статті є дослі-
дити особливості та перспективи безпекової співп-
раці України з країнами Вишеградської групи, 
з’ясувати наявні проблеми та головні обмеження 
співробітництва України з країнами В4 в безпеко-
вій сфері, а також репрезентувати рекомендації та 
можливі траєкторії розвитку безпекового виміру 
кооперації України з країнами В4.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кінець ХХ ст. характеризувався різкими змінами, 
що призвело до потреби встановлення нового 
надійного безпекового простору з міцним схід-
ним кордоном у Європі. Тож для вирішення про-
блем в новому геополітичному середовищі на той 
момент три країни, а саме Чехословаччина, Угор-
щина та Польща організували спільний саміт на 
рівні президентів, прем’єр-міністрів і міністрів 
закордонних справ у Будапешті 12-15 лютого 
1991 р., на якому і відбулось офіційне створення 
Вишеградської групи. 

В результаті  досить швидкого досягнення 
євроатлантичних цілей чотирьох країн-учасниць 
Вишеградська група швидко набула позитивного 
іміджу і запропонувала формат В4+ всім сто-
ронам, зацікавленим у співпраці. Такий формат 
співпраці одразу ж привернув увагу і України. 
Спільні історичні передумови стали поштовхом 
для України та центральноєвропейських країн, 
які входять до Вишеградської групи, створити 
безпечне середовище з перспективою для Укра-
їни у євроатлантичній інтеграції. Загалом, можна 
виділити 4 етапи розвитку відносин між Україною 
та Вишеградською групою.

І етап  – 1999–2004 рр.. Цей період ознамену-
вав початок офіційних відносин між В4 та Украї-
ною, які були започатковані 3 грудня 1999 р. під 
час зустрічі у Герлахові у Високих Татрах, Сло-
ваччина,  президентів чотирьох країн, які висло-
вили готовність підтримати проєвропейські сили 
в Україні [5, с. 39-40]. Одним із ключових момен-
тів першого етапу стало започаткування у 2002 р. 
регулярних зустрічей міністрів оборони Више-
градської групи для обговорення найактуальні-
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ших питань у сфері безпеки, зокрема й безпеки 
України. Однак, у 2002–2004 рр., під час голову-
вання Словаччини та Чехії співробітництво зміс-
тило свій орієнтир виключно на питання європей-
ської інтеграції, шенгенського кордону, міграції та 
транскордонного співробітництва. 

ІІ етап – 2004–2014 рр.. Цей період бере свій 
початок з подій Помаранчевої революції, що дало 
принципово нові погляди у відносинах В4–Укра-
їна. З того часу Вишеградська група активізувала 
свою діяльність у допомозі реформувати україн-
ську армію. З 2006 р. українські військові стали 
учасниками таких спільних навчань із В4: спільні 
навчання аеромобільних підрозділів батальйон-
ного рівня «Козацький степ» (Польща), командно-
штабні навчання «Швидкий тризуб» (Польща, 
Угорщина), навчання «Світла лавина» (Словач-
чина, Угорщина) [1, с. 128]. Однак в наступні роки 
спостерігається спад інтенсивності безпекової та 
військової співпраці, адже з аналізу програм голо-
вування В4 стає очевидно, що обговорення та 
консультації звелись переважно лише до питань 
євроатлантичної інтеграції України. Відчутно 
погіршилась ситуація і за часів В. Ф. Януковича, 
який обрав східний напрямок зовнішньої політики 
України, що знизило рівень співпраці з європей-
ськими державами.

ІІІ етап –  2014–2017 рр.. Цей етап охоплює 
період від Революції Гідності, вторгнення росії 
на територію України, підписання та ратифікації 
Угоди про асоціацію та поступового шляху до її 
реалізації на практиці. Зі зміною влади Україна 
знову стала на євроатлантичний шлях розвитку, 
а тому особливо потребувала уже створеного 
механізму співпраці з таким регіональним угру-
пованням як Вишеградська четвірка. З початку 
російської агресії Вишеградська група одразу ж 
виступила із заявою прем’єр-міністрів В4 щодо 
підтримки територіальної цілісності України, де 
було зазначено, що військові дії росії є не лише 
порушенням міжнародного права, а й створюють 
нову небезпечну реальність у всій Європі [17]. 
Співробітництво з В4 у 2015–2017 рр. відбувалось 
також на таких трьох рівнях: 1) стратегічне погли-
блене двостороннє партнерство з Польщею у сфе-
рах безпеки та оборони; 2) формування Балто-
Чорноморської системи безпеки у ширшому 
регіональному контексті на основі співпраці країн 
Центральної Європи з українською стороною; 
3) інтенсифікація співпраці з Вишеградськими 
державами, що поступово б перетворилось у союз 
військових і політичних сил з міжнародною Више-
градською бойовою тактичною групою [6].

Третій етап співпраці справді відзначився 
інтенсивним прогресом на усіх рівнях. Підтвер-
дженням у зацікавленості співробітництва у фор-
маті В4+Україна стало запрошення української 
сторони до бойової групи ЄС В4 у 2016 р. Як зазна-

чила українська дослідниця Ганна Шелест, запро-
шення України до такої ініціативи, з одного боку, 
означає несформовану внутрішньо європейську 
військово-промислову спроможність та нездат-
ність забезпечити необхідний бойовий потенціал 
«вишеградців» власними силами, а, з іншого боку, 
це є черговим кроком до остаточного визнання 
України як серйозного європейського військово-
політичного актора як мінімум на субрегіональ-
ному рівні [12, с. 32].

ІV етап – 2017 р. – до сьогодні. Починаючи 
з 2017 р. відносини між Україною та Вишеград-
ської групою значно сповільнились. Співпраця 
реалізовувалась переважно у двосторонніх від-
носинах. 2017–2018 рр. припали на головування 
Угорщини, з якою відносини перебували у важ-
кому стані через претензії двох сторін у питанні 
нацменшин, в результаті чого Угорщина почала 
блокувати євроатлантичні комісії Україна–НАТО. 
Таким чином, формат В4+Україна перейшов 
у період стагнації, а співпраця була зведена до 
двостороннього рівня або В4+Східне партнер-
ство. Головування Словаччини у 2018–2019 рр. та 
Чехії у 2019–2020 рр. також не внесли нові пози-
тивні зрушення у співпраці. 

Нового виміру співпраця України та В4 набула 
в період головування Польщі у 2020–2021 рр. 
З ініціативи польської сторони восени 2020р. від-
булась зустріч начальників штабів країн В4, на 
якій було обговорено обороноздатність, спільні 
навчання та співпраця збройних сил в умовах пан-
демії COVID-19. Після цього до них була запро-
шена українська сторона в особі головнокоманду-
вача ЗСУ Р. Б. Хомчака і серед обговорених тем 
була підготовка Бойової групи В4 у 2023 р. з залу-
ченням України [16, с. 29]. Що не менш важливіше 
улітку 2021 р. відбулась зустріч керівників штабів 
країн В4 та України, яка стосувалась безпекової 
ситуації на східному фланзі НАТО та військової 
співпраці п’яти країн [19].

Переломним моментом у відносинах між Укра-
їною та Вишеградською групою стало повномасш-
табне російське вторгнення на територію України 
24 лютого 2022 р.. Здавалось би, що Вишеградська 
група знову об’єднана спільною метою надати 
необхідну підтримку нашій країні і зайняла активну 
позицію у антивоєнній коаліції, але знову ж таки 
всередині групи стався розкол через різну позицію 
щодо росії. Примітно, що Угорщина є головою 
Вишеградської групи у 2022 р., а це суттєво посла-
блює можливі відносини з країнами у форматі В4. 
У зв’язку з проросійською владою Угорщина 
часто блокує ключові рішення в підтримці Укра-
їни, а особливо вона не підтримує світову пози-
цію щодо ембарго на російські енергоресурси. 

Тим не менш, усі учасниці В4 висловили під-
тримку Україні та засудження жорстоких дій кра-
їни-агресора. Крім того, Міністр оборони Чехії 
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Яна Чернохова запропонувала розглянути таку 
можливість як прийняття України до Вишеград-
ської групи, аргументуючи це наявністю спіль-
ного кордону з трьома країнами В4 та спільним 
негативним досвідом відносин з росією [11]. 

Варто відзначити, що співпраця у безпековій, 
оборонній та військовій сфері насамперед розпо-
чала свій розвиток саме у двосторонньому фор-
маті між Україною та кожною з учасниць В4. 
З Польщею укладено чи не найбільшу кількість 
угод, серед яких Угода між Міністерством оборони 
України та Міністерством національної оборони 
Республіки Польща про військове співробітництво 
1993р.; Угода між Урядом України та Урядом Рес-
публіки Польща про взаємні поставки озброєння, 
військової техніки та надання послуг у військово-
технічній галузі 3 лютого 1996 р.; Технічна угода 
між Міністерством оборони України та Міністром 
національної оборони Республіки Польща 2010 р. 
тощо. Результатом підписаних угод стала тісна 
співпраця в якісному реформуванні української 
армії. Польща ініціювала допомогу у реформу-
ванні української військової медицини та військо-
вої освіти. Що стосується останньої сфери, то для 
адаптації військової освіти до стандартів НАТО 
Польща взяла участь у підготовці українських 
військових інструкторів в рамках Програми удо-
сконалення військової освіти (DEEP) від НАТО.

У відносинах з Угорщиною одними із важли-
вих документів є Угода про співробітництво між 
Міністерством оборони України та Міністерством 
оборони Угорської Республіки 2003 р. та Протокол 
про виконання Угоди між Міністерством оборони 
України та Міністерством оборони Угорської Рес-
публіки про двостороннє співробітництво в галузі 
підготовки військових кадрів 1993 р.,  а також 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Угорської Республіки про заходи зміцнення довіри 
і безпеки та про розвиток двосторонніх військових 
зв’язків 1998 р., де вказано про спільну підготовку 
та навчання підрозділів на територіях двох країн 
один раз на рік. Однак на практиці двостороння 
співпраця України та Угорщини зводиться лише 
до гуманітарної сфери, а не військово-техніч-
ної. У лютому 2015 р. Угорщина запустила свою 
найбільшу програму допомоги «Угорська між-
церковна допомога», яка мала на меті допомогти 
українським біженцям. Також Угорщина допома-
гала з реабілітацією та лікуванням українським 
військовослужбовцям [20, с. 10-11].

Українсько-словацькі відносини також закрі-
плені низкою угод. До них належать Угода між 
Урядом України і Урядом Словацької Респу-
бліки про військово-технічне співробітництво від 
2000 р., Угода між Міністерством оборони Укра-
їни та Міністерством оборони Словацької Рес-
публіки про співробітництво у військовій сфері 
2011 р. У 2015 Словаччина запропонувала ство-

рити навчальний пакет для українських фахівців 
воєнізованих підрозділів з утилізації вибухоне-
безпечних предметів. Навчання цього проекту 
в першу чергу пов’язане з підготовкою спеціаль-
ного обладнання, а також навчанням, яке про-
ходило в Центрі передового досвіду з утилізації 
вибухових боєприпасів у Словаччині [13, с. 20]. 
Відбувались такі навчальні заходи як розвідка 
вибухонебезпечних предметів та навчання з управ-
ління операціями з розмінування

Аналіз договірної бази між Україною та Чехією 
також свідчить про розвиток оборонно-військової 
співпраці, що закріплено Угодою між Міністер-
ством оборони України та Міністерством оборони 
Чеської Республіки про взаємне співробітництво 
1996 р. та Угодою між Кабінетом Міністрів Укра-
їни та Урядом Чеської Республіки про співробіт-
ництво в галузі оборонної промисловості 2006 р..  
Чеська сторона ініціювала створення Форуму обо-
ронного співробітництва України та Чехії, який 
взяв початок з 26 березня 2015 р.. Сторони домо-
вились активізувати оборонно-промислову співп-
рацю в сферах авіабудування та наземної військо-
вої техніки, а також обмінялись досвідом з питань 
європейської та світової безпеки, реформування 
оборонної сфери, двостороннього військового 
та військового співробітництва між країнами та 
їхніми підприємствами [20, с. 10].

Що стосується конкретної співпраці 
В4+Україна у сфері безпеки, то офіційні заяви та 
декларації беруть свій відлік з 2004 р. після подій 
Помаранчевої революції. Проте зміст цих доку-
ментів не містить у собі конкретних акцентів на 
розвитку безпекової, оборонної чи військової 
співпраці. Таким чином, подальша співпраця від-
бувалась на основі вищезазначених двосторонніх 
угод та спільних заяв країн Вишеградської групи. 
Наприклад, у грудні 2004 р. учасниці В4 підпи-
сали Заяву щодо ситуації в Україні, де вони зая-
вили абсолютну підтримку України на шляху до 
реформ та зазначили, що Україна є не лише клю-
човим сусідом і стратегічним партнером Євро-
пейського Союзу, а й головним гравцем у регіо-
нальній та глобальній безпеці [18]. Подібні заяви 
були і в 2007, 2008 роках.  Спрямованість подаль-
ших документів у форматі В4+Україна набула 
нового вигляду після 2014 р., коли у квітні того 
ж року у заяві Прем’єр-міністрів Вишеградських 
країн щодо України була висловлена солідарність 
з українським народом, зокрема Польща, Словач-
чина, Угорщина та Чехія закликали ЄС та НАТО 
продемонструвати солідарність з Україною під час 
незаконних дій росії, що загрожує також і євро-
пейському миру та безпеці [17]. 

Механізм функціонування формату В4+Україна 
відбувається на основі вищезазначених ратифіко-
ваних угод, заяв та офіційних зустрічей. Під час 
цих зустрічей учасники обмінюються досвідом 
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та обговорюють проблеми військового співробіт-
ництва між державами. У 2008 р. відбулась одна із 
перших таких зустрічей міністрів оборони Польщі, 
Словаччини, Угорщини та Чехії, які запросили 
також доєднатись українську військову делегацію 
на чолі з тодішнім міністром оборони Ю. І. Єха-
нуровим. Під час зустрічі були обговорені пріори-
тетні напрями співпраці в оборонній та військовій 
сферах у двосторонньому вигляді та у форматі 
В4+Україна між військовими відомствами дер-
жав [5, с. 43]. Ця зустріч підтвердила необхідність 
негайного реформування українського сектору 
безпеки до стандартів НАТО, проте в той же час 
під час Бухарестського саміту НАТО не всі учас-
ниці Вишеградської групи були прихильні до 
надання Україні «Плану дій щодо набуття член-
ства» (ПДЧ) [2]. Серед країн, які блокували отри-
мання Україною ПДЧ, були Німеччина, Франція, 
Люксембург, Італія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди 
і Угорщина, яка входить до В4. Це стало негатив-
ним моментом у співпраці В4+Україна, оскільки 
Угорщина і надалі часто ставила такий формат 
співпраці у стан стагнації. 

У Будапешті 2010 р. відбулась зустріч оборон-
них відомств не лише В4 та України, а й Боснії 
і Герцеговини, Македонії, Сербії та Чорного-
рії  [14]. За результатами зустрічі знову ж таки були 
обговорені можливості України до вступу в ЄС та 
НАТО, а також відбулись консультації щодо вій-
ськового співробітництва. Питання оборонного 
співробітництва також було розглянуте у 2013 р., 
де командири В4 визначили три напрями співп-
раці з Україною: участь у Вишеградській бойовій 
групі, проведення спільних навчань та підготовки 
для військових, а також підтримка країнами В4 
трансформації Збройних Сил України [15, с. 19]. 

В період з 2017 до 2018 рр. зустрічі також від-
бувались у форматі В4+, але обговорення якихось 
конкретних питань у сфері безпеки переважно від-
бувались на двосторонньому рівні. У 2019 р. Укра-
їна взяла участь у засіданні міністрів закордонних 
справ В4, на якому наші представники обговорили 
плани щодо України під час чеського головування 
у В4. Після цього Президент України В. О. Зелен-
ський на двосторонньому рівні провів зустрічі 
з Президентом Польщі А. Дудою, Президенткою 
Словаччини З. Чапутовою та главою уряду Чехії 
А. Бабішем, що продемонструвало зацікавле-
ність сторін у створенні якісно нового формату 
В4+Україна [9, с. 243].

У квітні 2021р. перша заступниця міністра 
закордонних справ України Е. А. Джапарова взяла 
участь у засіданні міністрів закордонних справ 
країн Вишеградської групи та Східного партнер-
ства. Крім того, до зустрічі були запрошені Пор-
тугалія, Фінляндія та Швеція. Ключовою темою 
для обговорення стало питання безпеки в регіоні 
Східного партнерства. Еміне Джапарова охарак-

теризувала комплекс спільних загроз у сфері без-
пеки, які спричинені агресивною діяльністю росії 
і закликала учасників зустрічі проявити солідар-
ність у захисті суверенітету та територіальної 
цілісності країн Східного партнерства та у погли-
бленні співпраці у зміцненні безпеки [4]. Сторони 
підтвердили свою підтримку територіальної ціліс-
ності країн Східного партнерства та засудили дії 
росії по відношенню до України.

А восени 2021р. в Угорщині відбулась зустріч 
між Головнокомандувачем ЗСУ В. Ф. Залужним та 
начальниками генеральних штабів держав Више-
градської групи. З ініціативи Валерія Залужного 
було актуалізовано тему про організацію щоріч-
них штабних консультацій на рівні фахівців для 
розширення практичного співробітництва [3].

Загалом співпраці Вишеградської групи та 
України у сфері безпеки та оборони притаманна 
досить неоднозначна специфіка, яка особливо 
прослідковується під час нового виклику міжна-
родній безпеці – повномасштабне вторгнення росії 
на територію України та постійні залякування 
російського керівництва застосуванням ядерної 
зброї. Ця повномасштабна війна на пряму стосу-
ється регіону Центральної Європи, оскільки кор-
дони Вишеградських країн є межею військового 
конфлікту, що означає загрозу не лише міграцій-
ній політиці, а й територіальній безпеці країн. Тож 
такі загрозливі тенденції мали б посилити необ-
хідність активізації спільних дій В4 з НАТО проти 
російської загрози та посилення східних кордонів. 

Під час війни особливо чітко відчувається 
необхідність доопрацювання, вдосконалення та 
розвиток нових програм формату В4+Україна 
у сфері оборони та безпеки. Ми можемо прослід-
кувати тенденцію щодо переходу на двосторон-
ній формат кооперації країн Вишеградської групи 
та України через недостатньо продуману базу 
в форматі допомоги В4+ і внутрішню розбіжність 
у поглядах учасниць. 

Таким чином, на сучасному етапі посилення 
оборонного та військового потенціалу відбу-
вається виключно у форматі відносин Україна 
+ Польща, Словаччина та Чехія. Крім того, що 
держави постачають нашій державі величезні 
обсяги гуманітарної допомоги та надають допо-
могу українським біженцям, вони також надають 
військово-технічну підтримку. Станом на травень 
2022 р. найбільшу допомогу Україна отримала від 
Польщі. За словами Президента Польщі Анджея 
Дуди Україна вже отримала від Польщі понад 240 
танків, майже 100 одиниць бронетехніки та озбро-
єння, а також боєприпаси та ракети, що в сумі 
сягає приблизно 2 млрд доларів [7]. Чехія за пер-
ший тиждень війни відправила потяг із військо-
вою зброєю, боєприпасами, а також зобов’язалась 
передати танки та пообіцяла допомогти відре-
монтувати пошкоджену українську бронетехніку. 
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Крім того, за даними ЗМІ, Чехія також напра-
вила в Україну важку техніку, зокрема, самохідні 
гаубиці «DANA», залпові реактивні установки 
RM-70, танки Т-72 та БМП, що в підсумку стано-
вить майже три мільярди крон [10]. Також Україна 
відчула щедрість словацького уряду у наданні сис-
теми протиповітряної оборони С-300 та сучасних 
самохідних гаубиць Zuzana 2.

Варто відзначити, що такі щедрі дії вказують 
на зацікавленість сторін підтримувати Україну 
на всіх можливих рівнях, адже сьогодні Укра-
їна є щитом для всього європейського товари-
ства. Окрім цього, Польща, Словаччина та Чехія 
одними із перших підтримали введення ключо-
вих санкцій на росію, зокрема ембарго на росій-
ські енергоносії. На додачу варто підкреслити, що 
представники цих країн відвідали столичний Київ 
в умовах війни, аби показати свою відданість під-
тримці Україні у цій не легкій боротьбі за власну 
українську безпеку, і за безпеку всього світу. 
На жаль, сказати те ж саме не можна про пози-
цію Угорщини. В той час як цивілізований світ 
стоїть на українській стороні і вживає відповідних 
заходів, угорське керівництво не хоче підтриму-
вати деякі санкції та надавати військову допомогу 
через власні національні інтереси та переконання.

Виходячи з наведеного вище аналізу розви-
тку політики безпеки Вишеградської групи та 
України, можна також виокремити низку клю-
чових викликів та проблем, які визначають курс 
співпраці В4+Україна у безпековій сфері. Першо-
черговою проблемою виступає застаріла норма-
тивно-правова база співпраці. Для ефективного 
співробітництва потрібний добре напрацьова-
ний матеріал саме між Вишеградською групою 
та Україною, а не з кожною сторін окремо. Все 
ж таки група корисна саме як об’єднання цен-
трального регіону з нашою країною, тому від-
сутність інституції, яка б постійно контролювала 
процес співробітництва також часто виступає 
недоліком. Як вже було зазначено, Вишеградська 
четвірка функціонує в ролі вільного регіональ-
ного об’єднання, дії і рішення якого не обмеж-
уються чіткими правилами та не зводяться лише 
до одного спільного рішення. З одного боку, це 
показує внутрішню свободу держав не обмеж-
увати власні інтереси. З іншого боку, на при-
кладі ставлення країн-учасниць до подій в Укра-
їні, ми бачимо, що відсутність спільної позиції 
часто призводить до конфлікту всередині групи, 
а відтак і до зниження зацікавленості в співпраці. 
На наш погляд, це свідчить про недостатній рівень 
обговорення тієї чи іншої теми між державами. 

Так само не існує консенсусу щодо ставлення 
до росії після вторгнення в Україну. І тут не можна 
обійти увагою фактор блокування Угорщиною 
багатьох спільних ініціатив з Україною як на дво-
сторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. 

Протягом останніх років і місяців Польща, Сло-
ваччина та Чехія зайняли різко антиросійську 
позицію, як і більшість країн-членів ЄС та НАТО. 
Однак, Угорщина, не зважаючи на нібито рішуче 
засудження російського вторгнення та вислов-
лення підтримки деяких санкцій проти росії, все ж 
демонструє, що не готова повністю перекреслити 
вибудувані відносини з кремлем. 

Також можна додати, що внутрішні розбіж-
ності, які стали особливо помітні з 24 лютого 
2022 р., можуть послужити реальною причиною 
для розколу Вишеградської групи. Із зазначених 
пунктів, які обмежують функціонування як самої 
Вишеградської групи, так і формату В4+Україна, 
зародились і загрози перекидання уваги учасниць 
В4 на роботу в інших регіональних угрупован-
нях. Наприклад, у лютому відбувся дружній візит 
Славковсього формату, до якого належать Австрія, 
Чехія та Словаччина, до Києва [8]. Також існує 
думка, що сучасний стан справ може переміс-
тити український погляд з Вишеградської групи 
на Веймарський трикутник, до якого входить 
Польща, Франція та Німеччина. Такий сценарій 
може існувати через те, що Україна прагне отри-
мати в європейському вимірі об’єднану підтримку 
від всіх держав-членів ЄС, що на даний момент 
є нереальним через неоднозначні позиції деяких 
країн, в тому числі і Франції та Німеччини.

Крім  того особливого значення для України 
набула Ініціатива трьох морів. Після початку росій-
ського вторгнення, президент Польщі Анджей 
Дуда у своєму звернені до Верховної Ради України 
22 травня 2022 року заявив, що Україна повинна 
приєдналася до ініціативи Тримор’я. На сьомому 
саміті в Ризі 20 червня 2022 року, виступаючи 
по відеозв’язку, президент України Володимир 
Зеленський заявив, що Україна має стати членом 
Ініціативи трьох морів і запропонував посилити 
трактування співпраці в рамках «Тримор’я», наго-
лосивши на важливості логістики. Говорячи про 
співпрацю у сфері енергетики, Зеленський нага-
дав, що Україна має одні з найбільших у регіоні 
сховища газу. В результаті Україна отримала ста-
тус партнера-учасника Ініціативи. 

Попри зазначені перешкоди, які трапляються 
на шляху співробітництва Вишеградської чет-
вірки з Україною в безпековій сфері, шанс на нор-
малізацію відносин все ж не втрачається. Але оче-
видно, що він потребує якісного оновлення. Тому 
доцільно буде виділити такі рекомендації щодо 
подальшої співпраці у сфері безпеки та оборони:

Переглянути чинну нормативно-правову базу 
співпраці між Україною та Вишеградською чет-
віркою у сфері безпеки. 

Приділити увагу потребам у підготовці аналі-
тичних документів за участю В4 та українських 
партнерів, які доцільно б було додати до плат-
форми Think-Tank Visegrad. Така ініціатива озна-
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читиме щорічні зустрічі експертів аналітичних 
центрів у вигляді В4+Україна для обговорення 
подальших варіантів співробітництва.

Необхідно активізувати приєднання України 
до оборонного планування В4. В подальшому 
таке спільне навчання може призвести до інтегра-
ції України до наступної Вишеградської бойової 
групи у 2023р.. 

Сформувати бюджетні плани для України на 
період війни та після. Країни Вишеграду можуть 
надати цінний досвід у створенні позитивного 
процесу розподілу відповідальності між коротко-
строковим, середньостроковим та довгостроковим 
плануванням для збройних сил. 

Варто добавити інтенсивності до спеціалізова-
них тренінгів за стандартами НАТО для високо-
поставлених офіцерів і посадовців Збройних сил 
України, силових структур, міністерств оборони 
та внутрішніх справ, а також інших компетентних 
органів. Такі заходи будуть корисні як в обміні 
досвідом, так і в збільшенні шансів наближення 
України до НАТО.

Регулярне навчання та підготовка цивільних 
експертів оборонної політики дало б можливість 
отримати корисні знання не лише для компетент-
них органів, а й для політичних партій та ЗМІ тощо. 

Вишеградська четвірка за більш як 30 років 
існування встигла розробити навчання військових 
спеціалістів у різних напрямках. Набутий досвід 
може бути переданий українським колегам у рам-
ках зосередженого навчання. Зокрема сторони 
можуть поділитись своїм досвідом у конкретних 
галузях, наприклад: Чехія – розмінування; Словач-
чина – протидія хімічним, біологічним, радіоло-
гічним та ядерним загрозам; Польща – можливості 
спецназу; Угорщина – очищення води та військової 
поліції. Також сторони назбирали чималий досвід 
у міжнародних миротворчих операціях з врегулю-
вання криз, що є особливо актуальним для Укра-
їни. Тому ще однією можливістю для покращення 
співпраці є спільні участі в миротворчих місіях.

Обмін українським досвідом з країнами В4. 
Насправді Україна, яка має чималу практику 
у сфері військової оборони, вже давно привертає 
до себе увагу міжнародних партнерів. За таких 
обставин країни В4 мають використати можли-
вість тісних стосунків з Україною та запросити 
українських інструкторів для проведення тренін-
гів та навчань у вищих навчальних закладах на 
території В4 та за межами. Окрім того, наступ-
ною ідеєю для подальшого співробітництва може 
також бути обмін з В4 українського досвіду кібер-
захисту, адже за 8 років війни Україна набула 
величезного досвіду у сфері інформаційних воєн 
та кібератак на різних напрямках. 

В умовах повномасштабного вторгнення росії, 
особливої актуальності набуло питання співпраці 
в сфері безпеки щодо протиповітряної оборони. 

Словаччина вже має транскордонне співробітни-
цтво з протиповітряної оборони з Чехією, а також 
працює з Угорщиною та Польщею над поширенням 
ініціативи щодо рівня В4. Враховуючи географічні 
особливості та спільні кордони, було б корисно 
приєднати Україну до такого діалогу для кращого 
використання ресурсів та можливостей і відповідно 
для захисту українського повітряного простору.

Таким чином, ми бачимо, що можливості для 
подальшої оборонно-безпекової співпраці є, але 
чи будуть вони використані повною мірою зали-
шається питанням часу. Такі твердження підкрі-
плені останніми подіями, що чітко вказують на 
наявні проблеми всередині Вишеградської групи, 
що в результаті може мати негативний вплив на 
подальше співробітництво з Україною. Тому 
з огляду на вищезазначені проблеми та перешкоди 
можна виділити декілька сценаріїв відносин країн 
Вишеградської четвірки та України.

Перший сценарій можна визначити як можли-
вий розпад Вишеградської групи і відповідно при-
пинення існування формату В4+Україна. Насправді 
такий сценарій обговорюються вже давно, а саме 
з 2014 р., коли країни-учасниці продемонстрували 
свої дещо різні позиції стосовно подій в України та 
відносин з росією. Очевидно, що уже наявні прога-
лини всередині Вишеградської групи стали з часом 
лише помітнішими, а події в Україні з 24 лютого 
2022 р. чітко дали зрозуміти, що Вишеградська 
група є далеко не ідеальним об’єднанням і, скоріш 
за все, ніколи не стане таким. Однак точно ствер-
джувати, що Вишеградська група розпадеться через 
різне ставлення до подій в Україні буде помилкою. 
Окрім того, такий сценарій подій буде дещо неви-
гідним для будь-якої із сторін, адже такий формат 
співробітництва напрацьовувався і розвивався 
роками і за цей час мав низку позитивних досяг-
нень. До того ж, головування у В4 ефективно 
сприяє реалізації власних національних інтересів. 
На наш погляд, найближчим часом продовжувати-
меться підтримка хоча б мінімального зв’язку між 
країнами-учасницями В4 та Україною.

Особливе значення має те, яка країна головує 
у Вишеградській групі в той чи інший період. Спів-
робітництво, зокрема в сфері безпеки, В4 з Украї-
ною мало найменший рівень саме під час угор-
ського головування. В період повномасштабного 
вторгнення росії в Україну і до того ж голову-
вання Угорщини співпраця не розвивається в фор-
маті В4+Україна. Отже, можна стверджувати, що 
Вишеградська група продовжить своє існування 
і отримає новий імпульс цього року, коли голову-
вання перейде до Словаччини.

Як показує практика, співробітництво Укра-
їни з Вишеградською четвіркою часто зводилось 
до двостороннього формату, що більш ймовірно 
буде існувати і надалі. Угорщина стала ключовою 
перешкодою у підтримці формату В4+Україна, 
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але варто зауважити, що двосторонні відносини 
продовжують розвиватись і надалі, хоч і в різних 
напрямках. Така практика відносин Вишеград-
ської групи та України є традиційною, тому від-
буватиметься і надалі.

Враховуючи певні успіхи безпекового співро-
бітництва Вишеградської групи та України, можна 
стверджувати, що наступним сценарієм може бути 
форматування Вишеградської четвірки у нову 
групу – В3, де учасницями залишаться Польща, 
Словаччина та Чехія, які наразі займаються актив-
ною всесторонньо підтримкою України. Такий 
сценарій є найбільш реалістичним, оскільки ми 
вже бачимо припинення зустрічей представни-
ків В4, які були регулярними усі роки існування 
групи. Наприклад, наприкінці березня цього 
року мала відбутись одна із таких зустрічей, але 
Словаччина, Чехія та Польща її скасували через 
неприйнятну позицію угорського керівництва. 
Таким чином, три країни взяли курс на співпрацю 
з Україною в рамках В3+, що уже підтверджено 
низкою зустрічей їхніх представників з україн-
ською стороною. Тож очікується, що такий фор-
мат може закріпитись офіційно. 

Україні особливо важливо мати надійних 
партнерів та гарантів безпеки, які розуміють сер-
йозність поточної ситуації. Тому не дивно, що 
Україна прагне заручитись підтримкою сильних 
міжнародних акторів, які б могли сформувати 
справді надійне безпекове середовище. Отже, 
наступним сценарієм може стати зміна формату 
безпекової співпраці Польщі, Словаччини та Чехії 
з Україною. Цілком реально, що держави змінять 
свій погляд з В4+ на оборонно-безпекове співро-
бітництво з Україною в рамках інших регіональ-

них об’єднань таких як Люблінський трикутник, 
Славковський формат та Веймарський трикутник. 
Не варто забувати і про ініціативу В. Зеленського 
створити в подальшому майбутньому новий обо-
ронний союз «U-24. United for peace», що стане 
тією структурою, якої так не вистачає зараз Укра-
їні. Тому цілком можливо, що з часом наявні регі-
ональні об’єднання стануть одним цілим у якісно 
новому вигляді. 

 Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Отже, можемо зро-
бити висновок, що безпекове співробітництво 
між Україною та країнами Вишеградської групи 
потребує більш комплексного розвитку та дослі-
дження на сучасному етапі. Можна стверджувати, 
що безпекова співпраця України з Вишеградською 
групою тривалістю більш як 20 років отримала 
і певні відчутні успіхи, і водночас нереалізовані 
можливості. З одного боку, ми можемо прослід-
ковувати різносторонню співпрацю, яка дає пози-
тивні результати для п’ятьох сторін. З іншого ж 
боку, – низку проблем і загроз, які не дають набути 
бажаного масштабу кооперації між сторонами. 
Перш за все, до таких загроз належить відсутність 
чіткої спільної позиції країн, що відчутно впливає 
на перебіг відносин. 

Таким чином, безпекова співпраця хоч і від-
бувається в рамках В4+, але відчутні результати 
забезпечуються в процесі двостороннього спів-
робітництва України з чотирма державами више-
градського об’єднання. Такі тенденції часто ста-
ють перешкодою у реалізації планів, тому наразі 
з’ясовано, що формату В4+Україна у безпековій 
сфері характерний дещо не системний та хаотич-
ний вектор діяльності.
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У статті визначено підходи щодо потрактування феномену «гостра сила» держави. Досліджено культурний 
вимір «гострої сили» у зовнішньополітичній  діяльності держав. Особливу увагу акцентовано на інструментах куль-
турного виміру  «гострої сили», як-от: наративізація, використання трайбалізму, інструменталізація груп населення, 
пов’язане ідентифікаційними критеріями, використання меморіальної політики («політики пам’яті»), апропріація 
(культурне привласнення), а також цензурування. Проаналізовано застосування цих інструментів у зовнішньополі-
тичній  практиці авторитарних держав., головно, в культурній сфері.

На прикладах Китайської Народної Республіки та дій офіційної Москви розглянуто використання інструментів 
«гострої сили»: інструмент «наративізації», а також категорії «меседжів» (повідомлень) та «матриці наративів» 
на прикладі використання останньою офіційною Москвою; використання та маніфестацію інструменту меморіаль-
ної політики через кейс історичного ревізіонізму «Великої Вітчизняної Війни» та введенням так званого «Марша 
Бессмертного Полка» (зазначено, що сама політика пам’яті є інструментом академічної «гострої сили», проте мані-
фестація, що здійснюється за допомогою утворення, привласнення або альтерації матеріальних та нематеріальних 
витворів мистецтва є такою, що належить до культурного домену «гострої сили»); інструменталізацію груп насе-
лення, що пов’язане з ідентифікаційними критеріями на прикладі розмиття китайських груп «(хайвей) хуажень» та 
«хуацяо» (виявлено, що інструменталізація населення дозволяє уніфікувати та прив’язати суспільство, що прожи-
ває поза межами держави-комунікатора «sharp power», до неї); інструмент використання трайбалізму через призму 
китайсько-ефіопських відносин; інструмент апропріації (культурного привласнення) на прикладі моделі відносин 
Китайської Народної Республіки із корейським народом; інструмент цензурування у двох секторах культури – інду-
стріях кіно та відеоігор через кейси з мультфільмом «Єті», а також через компанію Riot Games.

Зроблено висновок про те, що застосування вищезазначених технологій «гострої сили» авторитарними держа-
вами у зовнішньополітичній практиці несе суттєвий деструктивний вплив на демократичні держави.

Ключові слова: гостра сила, культура, політичні маніпуляції, наратив, політична психологія

The article defines approaches to interpreting the phenomenon of "sharp power" of the state. The cultural dimension 
of "sharp power" in the foreign policy activity of states has been studied. Special attention is focused on the tools of the 
cultural dimension of "sharp power", such as: narrativization, the use of tribalism, instrumentalization of population groups, 
connected with identification criteria, use of memorial politics ("politics of memory"), cultural appropriation, as well as 
censorship. The application of these tools in the foreign policy practice of authoritarian states is analyzed, mainly in the 
cultural sphere.

On the examples of the People's Republic of China and the actions of the official Moscow, the use of "sharp power" 
tools is shown: the "narrativization" tool, as well as the categories of "messages" (messages) and "narrative matrix" on the 
example of “narrative matrix” use by the official Moscow; the use and manifestation of the instrument of memorial politics 
through the case of historical revisionism of the "Great Patriotic War" and the introduction of the so-called "March of the 
Immortal Regiment" (it is noted that the politics of memory itself is an instrument of academic "sharp power", however, 
the manifestation carried out with the help of creation, appropriation or alteration of material and non-material works of art 
is one that belongs to the cultural domain of "sharp power"); instrumentalization of population groups, which is related to 
identification criteria on the example of the blurring of the Chinese groups "(haiwei) huaren" and "huaqiao" (it was found 
that the instrumentalization of the population allows unifying and tying society living outside the borders of the "sharp 
power" communicator state to it); the tool for using tribalism through the lens of Sino-Ethiopian relations; the tool of cultural 
appropriation on the example of the model of relations between the People's Republic of China and the Korean people; 
the tool of censorship in two cultural sectors – the film and video game industries through the cases of the cartoon "Yeti" 
and also through the Riot Games company.

It was concluded that the use of the above technologies of "sharp power" by authoritarian states in foreign policy prac-
tice has a significant destructive effect on democratic states.

Key words: sharp power, culture, political manipulation, narrative, political psycholog.
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Постановка проблеми.  Сучасна система 
світового порядку, що характеризується якісно 
новими принципами міжнародних комунікативних 
відносин, посилює інформаційні протиборства та 
протистояння, змінюючи, таким чином, інформа-
ційно-комунікативні механізми й технології реа-
лізації зовнішньополітичних стратегій впливу. 
Згідно Індексу Глобального Впливу Демократії 
(The Global State of Democracy (GSoD)), почина-
ючи з 2010-х років, все більше держав відходять 
від демократичних принципів управління, інкор-
поруючи авторитарні практики [29]. Задля укрі-
плення позицій держави на світовій арені, а також 
забезпечення її домінуванню та впливу, державами 
недемократичного типу широко використовуються 
технології «Sharp Power»  («гострої сили»), інстру-
ментарій якої базується на політичному тиску, 
маніпулюванні, дезінформації, кіберзагрозах. 
Серед них помітне місце займає культурний вимір 
реалізації «гострої сили», вага якого посилилась із 
введенням у глобальний вжиток так званих «нових 
медіа» та «Web 2.0/Web 3.0», які стирають чіткі 
межі національних держав у сферах, що відпо-
відають за нематеріальну сферу людського буття.

Оскільки так звані «Нові Медіа» та  «Web 
2.0»/«Web 3.0»  є інтерактивними та такими, що 
своєю основою функціонування вбачають дво-
сторонній (діалогічний) зв’язок, де, моментами, 
реципієнт та комунікатор можуть мінятись міс-
цями, методика та інструментарій здійснення 
будь-якої культурно-розважальної акції, події, 
продукту тощо має за мету не введення (або не 
лише введення) у масовий простір того чи іншого 
культурно-розважального продукту, але й наданні 
йому такої характеристики як «популярність». 

Звідси, можемо висновувати про факт прихова-
ності та найменшої видимості інструментів куль-
турної політики «гострої сили» серед усіх сфер 
«sharp power».  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема застосування інструментарію «гострої 
сили» у зовнішній політиці держав є, перш за все, 
новим феноменом у зв’язку з новизною самого 
терміну (введений у 2017-му році в джерельному 
звіті під назвою «Sharp Power: Rising Authoritarian 
Influence» [27]). Виходячи з цього, сама проблема-
тика виділення та категоризації основних інстру-
ментів культурної сфери «гострої сили» постає 
перед нами динамічною та актуальною. Низка 
вітчизняних та зарубіжних дослідників вивчають 
ті чи ті аспекти певного інструменту (або низки 
інструментів) маніпулятивних технологій в куль-
турній сфері, котрі, головним чином, наявні при 
ведені політики «гострої сили».

Серед таких дослідників, можемо виокремити, 
Крістофера Валкера та Джесіку Людвіґ [27; 31], 
що першими використали термін «гостра сила» та 
визначили основні сфери її застосування; науко-

виця Н. Стеблина, що вивчала поняття «наратив» 
у політичних комунікаціях [8], а також П. Олещук, 
який дослідив феномен політичних наративів [5]; 
наукові праці щодо політики пам’яті В. Бабки [1] 
та С. Полтавця [7]; В. Топальський та С. Іва-
ненко, які порушили питання конструктів «Вели-
кої Вітчизняної Війни» в антиукраїнській пропа-
ганді [9]; М. Максименюка та його працю щодо 
етнічних груп [4]; С. Ліндтер, К. Андерсон та 
П. Дуріш, котрі вивчали поняття апропріації [18]; 
Г. Лакомб-Кішібе та його роботу щодо співвідно-
шення відеоігор та міжнародних відносин [17].

Серед інформаційних джерел також пріори-
тетними були звітності, інформаційно-аналітичні 
статті, новинні джерела та лексикографічних про-
дукти, що містять перелік мовних одиниць.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Термін «гостра сила» був вве-
дений у понятійно-категоріальний апарат міжна-
родних відносин та політологічних наук у 2017-му 
році в джерельному звіті під назвою «Sharp Power: 
Rising Authoritarian Influence» [27] за аналогією 
з «м’якою» чи «жорсткою» силами згідно з про-
фесором Гарвардського Університету Джозефом 
Наєм. Як зазначали дослідники, «те, що ми маємо 
у сьогоденні в розумінні авторитарної «м’якої 
сили» може бути краще категоризовано як «гостру 
силу», що пронизує, проникає або перфорує 
(pierces, penetrates, or perforates) політичне та інфор-
маційне середовища у обраних країнах» [27, с. 6]. 

У 2021-му році в новому звіті під назвою 
«A Full-Spectrum Response to Sharp Power: The 
Vulnerabilities and Strengths of Open Societies», 
пізніше як і на веб-сайті, що курується National 
Endowment for Democracy, було виділено 5 осно-
вних секторів ведення політики «гострої сили»: 
комерційний, науково-освітній, технологічний, 
медіа (інформаційний) та культурно-розважаль-
ний [31; 14]. Останні дві, у свою чергу, перети-
наються з інструментарною вибіркою «м’якої 
сили», яка згідно Дж. Ная молодшого, становить 
культурну привабливість, ідеологію та міжна-
родні інституції [21].

Звідси, можемо говорити про те, що канали 
поширення («засоби, методи або системи, котрі 
використовуються задля обміну, отримання, над-
силання ресурсів матеріального та нематеріаль-
ного зразків») медіа (інформаційної) та культурно-
розважального виміру «гострої сили» співпадають 
з «м’якою силою». Серед них можемо назвати 
«нові» та «традиційні» медіа, культурно-освітні 
комплекси, театри, кінотеатри, Video-On-Demand 
сервіси, сервіси (платформи) цифрової дистрибу-
ції відеоігор тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основним завданням статті є вирі-
шення таких завдань, як: дослідити існуючі підходи 
щодо потрактування «гострої сили»; виокремити 
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інструменти «гострої сили», що застосовуються 
в культурній сфері недемократичними державами;  
на прикладах КНР і рф проаналізувати застосу-
вання інструментів «гострої сили» у зовнішньопо-
літичних стратегіях, головно, в культурній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інструментарій поширення «sharp power» у куль-
турно-розважальній та медіа (інформаційній) 
сферах включають ті, що є при веденні політики 
«м’якої сили», проте їхня як визначальна ціль, так 
і методика використання, різняться. 

Ці інструменти, як зазначається, у Звіті «Sharp 
Power...», використовуються «гострою силою», 
але здійснюють деструктивний вплив для держав-
них інституцій іншої країни, а також для введення 
суспільства іншої країни в оману [31]. Серед 
таких інструментів, головно, можемо вирізнити: 
наративізацію, використання трайбалізму, інстру-
менталізацію груп населення, пов’язане ідентифі-
каційними критеріями, використання меморіаль-
ної політики («політики пам’яті»), апропріація, 
а також цензурування.

Перший інструмент, котрий слід вважати осно-
вним для цієї категорії «sharp power» є наративіза-
ція (процес утворення та просування наративів). 
Українська дослідниця, Наталія Стеблина, під-
креслює факт того, що наратив може використо-
вуватись в публічній сфері як «засіб переконання, 
форма пояснень та привернення уваги. Крім того, 
наративи мають певні можливості для маніпулю-
вання, тому в часи інформаційного переванта-
ження, «швидкісної культури» такі прості форми 
спілкування можуть спотворити реальність» [8].

До середини XX століття саме поняття «нара-
тив» вживалось у царині літератури та співстав-
лялось й синонімізувалось із такими поняттями як 
«історія» та «оповідь». Тод Рімонд, директор TNL 
(Tech & Narrative Lab) та професор Вищої Школи 
Парді RAND, порівнюючи «історію» (story) та 
«наратив» (narrative) диференціює їх, зазнача-
ючи, що історія має своїм центральним елементом 
досвід, а також «має початок, середину і кінець», 
у той час як наратив «має початок та середину», 
а кінець «усе ще пишеться» [28].

Більш конкретне поняття «політичного нара-
тиву» визначається політологом та доцентом 
КНУ ім. Т. Г. Шевченка Петром Олещуком як 
«текст, подібний на гасло: він зближується з гас-
лом як формально, так і змістовно» [5]. Таким 
чином можемо констатувати, що наратив є спро-
щеною моделлю бачення подій, що розгорта-
ються, та/або послідовності, що призвели до цих 
подій, у розповідній формі або у формі «месе-
джів». Меседжі, у свою чергу, можна співста-
вити із самим поняттям «гасло», оскільки вони 
є короткими та подібними на аксіоми повідо-
мленнями, що існує в середині наративу та є її 
основною інформаційною одиницею. 

Наративи, пов'язані між собою, можуть утво-
рювати так звані «матриці наративів» – об’єднання 
кількох наративів, що підсилюють одна одну. Почи-
наючи з 24.02.2022 керівництво Москви у зв’язку 
з блокуванням традиційних  для них каналів поши-
рення наративів (як приклад, телебачення через 
телеканали Russia Today, Sputnik та інші), почала 
просування матриць наративів через канали «нових 
медіа», котрі ще не є заблокованими, за допомо-
гою, здебільшого, «нішевих впливовців». Від цього 
часу найбільшими платформами, де розповсюджу-
ється дезінформаційний контент, націлений на, 
здебільшого, зовнішнього користувача є Telegram, 
Facebook та TikTok[6] (Хоча, слід зазначити, що 
останній сервіс є заблокований у самій державі, 
проте користувачі та впливовці все ще масово обхо-
дять такого роду цензурування через VPN-сервіси).

Основними матрицями наративів є, виходячи 
з інформаційно-аналітичного матеріалу Офісу Реч-
ника Державного Департаменту США, репрезен-
тованого 20 січня 2022 року, «Реальність є такою, 
якою Кремль її бачить», «Ми є невинними жерт-
вами», «Неминучий Колапс Західної Цивілізації», 
«Історичний Ревізіонізм», «Популярні рухи спон-
соровані США» [25].

Матриця наративів «Історичного ревізіонізму» 
підсилюється через використання так званої 
«політики пам’яті» (іншими словами – меморіаль-
ної політики). Дефініював цей термін український 
дослідник Володимир Бабка, зазначивши, що це: 
«сукупність механізмів, процедур та форм взаємо-
дії суб’єктів політичного процесу, спрямованих на 
управління колективною пам’яттю; цілеспрямо-
вана діяльність органів державної влади, партій, 
громадських організацій, окремих осіб з управ-
ління суспільною пам’яттю через конструювання/
закріплення, деконструкцію/ усунення або акту-
алізацію/ повернення цілісної моделі пам’яті чи 
її окремих складових задля формування/корегу-
вання станів суспільної свідомості» [1]. 

Сучасний український дослідник, Сергій Пол-
тавець, вважає, що сама політика, своєю основою, 
вирізняється в академічній сфері через ведення 
курованих історіографічних дискурсів [7]. Проте, 
маніфестацією цього дискурсу є, як приклади, 
утворення пам’ятників, музеїв, меморіальних 
комплексів, проведення виставок, меморіальних 
маршів/ходи, фестивалів, перейменування вулиць 
тощо, тобто привласнення або зміна культурного 
аспекту, а не лише введення результатів курова-
ного дискурсу у підручники з історії. 

Одним із яскравих прикладів ведення такого 
роду меморіальної політики є возвеличення та 
міфологізація німецько-радянської війни росією, 
котра у їхній історіографії  носить назву «Великая 
Отечественная Война». Український дослідник та 
кандидат історичних наук В.Л. Топаський вважає, 
що збереження пам’яті про війну та перемогу у ній 
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здійснюються з метою «відновлення російського 
впливу у пострадянському просторі» [9, с. 43].

 Маніфестуванням ж цієї політики пам’яті 
є утворення ходи так званого «Безсмертного 
полку» Кремлем. Ця ініціатива уперше розпо-
чалась в Томську у 2012-му році як акція вшану-
вання загиблих у Другій Світовій Війні (в росій-
ській історіографії – «Великая Отечественная 
Война») радянських солдат їхніми сім’ями [3]. 
Проте вже після широкого розголосу у медіа, сам 
«бессмертный полк» включився як офіційний 
захід, ініційований та спонсорований Москвою 
через грантову систему [3].

Ця акція проводиться не лише серед інструмен-
талізованого населення в країнах, що колись були 
частиною СРСР, але й серед так званої «росій-
ськомовної діаспори». Проте, слід зазначити, 
що у 2022-му році низка країн заборонила або ж 
рекомендувала не проводити цю акцію. Йдеться 
про такі країни, як США, Великобританія, Греція 
тощо. Проте, навіть попри заборону на проведення 
цієї акції, діаспора у США провела її в форматі 
«онлайн» [2].

Акція «Бессмертный полк» становить із геор-
гіївськими стрічками, радянською зіркою та 
радянськими піснями про німецько-радянську 
війну штибу «Катюші» символічні елементи, 
котрі підживлюють та поглиблюють інструмен-
талізовану групу «російського» («російськомов-
ного») населення.

Інструменталізація групи населення, пов’яза- 
них ідентифікаційними критеріями, виступає важ-
ливою складовою утворення та уніфікації авдито-
рії країни-комунікатора «гострої сили», а також 
поширення своєї політично-ціннісної системи або 
зміни її у державах, котрі піддаються впливу.

Таким чином, інструменталізована спільнота 
є носієм ідей, цінностей, етичних стандартів та 
наративів в суспільство іншої держави. Прикла-
дами   застосування цього інструменту є викорис-
тання ідеї «російськомовного» населення росією, 
інструменталізація мусульман-шиїтів усього 
світу владою Ірану, а також розмиття концептів 
«хуажень» та «хуацяо» в зовнішньополітичних 
доктринах Китайської Народної Республіки. 
Останнє є класичним прикладом включення 
великих мас різнорідного населення до категорії 
неформальних акторів міжнародних зносин та 
їхньої подальшої уніфікації.

Історія інструменталізації Китаєм китайців 
є довгою, проте сучасне ставлення до як внутріш-
ніх громадян, так і тих, хто має китайське похо-
дження, бере початки ще раніше від створення 
КНР. У 1909-му році Імперія Цін видала так зва-
ний «Закон про національність», де визначила 
громадянина Китаю як будь-яку особу, народжену 
від (себто у сім’ї) батька-китайця. Діти, народжені 
від матері-китаянки, успадковували її громадян-

ство лише в тому випадку, якщо батько не мав гро-
мадянства або мав невідомий громадянський ста-
тус. Також держава взяла на себе роль захисника 
усіх людей китайської національності. Хоча цей 
закон під час комуністичної революції був ска-
сований, проте ним неофіційно послуговувались 
китайські чиновники аж до 1980-го року, коли 
КПК ухвалило новий «закон про національність», 
котрий, своєю основою, не відрізнявся від закону 
1909-го року. Паралельно із цим, почалось розподі-
лення в КНР населення, що перебувають за кордо-
ном, на «(хайвей) хуажень» та «хуацяо», котре офі-
ційно, проте у зміненій формі, існує й до сьогодні.

 Термін «Хайвей Хуажень» («海外华人» – 
«haiwei huaren»; скорочено «хуажень») поклика-
ється на населення, котре є громадянами інших 
держав, проте має китайські корені, порівняно 
з поняттям «Хуацяо» («华侨» – «huaqiao») – китай-
цями, що є громадянами Китаю, проте не прожи-
вають на материковій частині Китаю, в Тайвані, 
Гонконзі (Сяньгані) або ж Макао. 

Зазначимо, що починаючи з 1999-го року у КНР 
діє програма, утворена виключно для людей, що 
мають китайське коріння, котра є безкоштовною – 
«табори з пошуку коріння» («Root-seeking Camp»). 
Метою цієї ініціативи є збільшення розуміння та 
інтересу молодих китайців, що знаходяться поза 
державою, до китайської культури [19]. Таким 
чином, китайська влада включає та утримує людей 
китайського походження у своїй орбіті інтер-
есів, збільшуючи вагу ідентифікації тої чи іншої 
людини з китайською культурою.

Паралельно із цим, кількість китайців, що про-
живають за кордоном, збільшується (у 2010-х роках 
ця цифра становила приблизно 39 млн., у той 
час через 10 років, у 2020-х роках, їхня кількість 
виросла до 49 млн. [20]). При цьому пропорційно 
кількість азійських китайців, котрих завжди було 
багато, зменшується, що говорить про глобальну 
дистрибуцію людей категорії «хуажень».

Основою цієї інструменталізації є факт того, 
що ті самі «хуажень» не асимілюються у суспіль-
ство країни, в котрій проживають, або ж асимі-
люються на мінімальному рівні. Звідси можемо 
й говорити про утворення такого феномену як 
«етнічний анклав». Згідно з українським дослід-
ником М.Ю. Максименюком, етнічний анклав 
вирізняється «замкненістю, відокремленістю від 
довколишнього середовища й самоорганізацією 
внутрішнього життя» [4]. Через етнічні анклави, 
у свою чергу, можливо пов’язати індивідів 
з їхньою культурною Батьківщиною («корінням»).

Не менш важливим інструментом «гострої 
сили», котрий застосовують країни в культур-
ному контексті  є трайбалізм («племінність». 
Трайбалізм є більш специфічним інструментом 
«гострої сили» за інструменталізацію груп насе-
лення, проте близький за характером дій. Зазна-
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чено словником Мерріама-Вебстера як «племінна 
свідомість і вірність; особливо: піднесення «пле-
мені» над іншими групами» або як «сильна вну-
трішньогрупова лояльність» [30], дає нам поді-
бне означення із «фільтр-бульбашками», проте 
у фізичному просторі. Виходячи з факту сили вну-
трішньогрупової лояльності, племінність створює 
дискримінаційне ядро щодо зовнішніх груп, тобто 
ксенофобне середовище у самому суспільстві. 
Зазначимо, що внутрішньо групове об’єднання 
збільшує тенденцію до демонізації та дегумані-
зації зовнішніх груп [11]. Відтак, підживлюючи 
внутрішньо групову консолідацію та уніфікуючи 
групу (як у випадку з «інструменталізацією груп 
населення»), держава-комунікатор «гострої сили» 
утворює кланове середовище у вибраній країні, 
або ж, збільшує силу такого.

У класичному розумінні, племінність розпо-
діляє групи в певній країні за етнічними крите-
ріями. Таке можна побачити й сьогодні у частині 
африканських країн, зокрема в Ефіопії (одному 
з найбільших партнерів США у Африці), де кла-
нові взаємовідносини відіграють одну з найваж-
ливіших ролей у формуванні як внутрішньої, так 
і зовнішньої політик. Правлячою етнічною гру-
пою є тиграйці, які становлять до 10% населення 
Ефіопії. Найбільшою ж етнічною групою є оромо, 
котрі становлять більше 30% населення держави, 
проте були позбавлені адміністративних та управ-
лінських посад, та відносяться до кушитів. Друга 
після них – амхара, яка була наближена до прав-
ління, проте, все ж, придушувалась тиграйцями, 
та становить близько 1/3 населення держави. 
Також є велика кількість інших різнорідних та, хоч 
і сусідніх, проте не рідних етнічних та кланових 
груп в Ефіопії – сідамо, уолаїта, ґураґе, омето тощо. 

Упродовж усього періоду від встановлення 
китайсько-ефіопських відносин, КНР компле-
ментарно ставилась до представників правлячої 
етногрупи. Навіть під час тиграйської війни, котра 
відбувається з 2018-го року на території країни, 
керівництво Китаю хоча й визначає пріоритетом 
невтручання у конфлікт, адже це йтиме врозріз 
з їхньою «політикою невтручання у внутрішні 
проблеми країни», а також оскільки це може допо-
могти просунути наратив про стратегічну поразку 
США [26], все ж, надає збройну підтримку прав-
лячій еліті [24]. Зазначимо, що в Ефіопії проживає 
близько 30 тисяч китайців, котрі, певним чином 
інкорпорують у свою повсякденну культуру еле-
менти ефіопської, паралельно спрощуючи її, й, 
навіть, переносять у ранг частини китайської 
культури, відтак апропріюючи її [22].

Апропріація (або ж «культурне привласнення») 
як інструмент «гострої сили» у культурній сфері 
відіграє привласнювально-модифікаційну роль 
у зовнішньополітичних стратегіях держави-кому-
нікатора «sharp power». Згідно з Oxford Reference 

сам термін дефінюється як «переймання творчих 
чи мистецьких форм, тем чи практик однією куль-
турною групою від іншої» [12]. Це, у такий спосіб, 
знецінює культурні традиції та мистецтво інших 
націй та/або етнічних груп, а також їх спрощує, як 
в уявленні міжнародної спільноти, так і у внутріш-
ньо національній свідомості.

Культурне привласнення може бути дією, порів-
няно з іншими інструментами культурної «гострої 
сили», більш агресивною та відкритою. Яскравим 
прикладом цього є китайсько-корейські культурні 
питання, особливо щодо традиційного корей-
ського одягу. Китайський наратив пропагує те, що 
«корейці не можуть мати  власний традиційний одяг, 
оскільки корейський народ не претендує на неза-
лежну культурну ідентичність» [16], таким чином 
утверджуючи китаєцентричну (синоцентричну) 
модель зображення Східноазійського регіону.

Інший, проте найбільш видимий серед інших 
інструментів, є цензурування, котре проявляється 
в забороні або підведенню певного культурного 
продукту під формат, що є дозволений у країні-
комунікаторові. 

Найбільш видимим цей інструмент постає 
у царинах відеоігор та кіноіндустрії. Китай-
ська «регуляція щодо адміністрування Кіно» 
(«Regulations on the Administration of Movies») 
є основним нормативно-правовим актом, згідно 
з котрим вирішуються питання щодо цензуру-
вання, альтерації або ж повної заборони кінопро-
дукту в КНР. Ця регуляція постає перед велетнями 
кіноіндустрії, націленими на прибуток, як гайд-
лайни, котрі також необхідно включати при виро-
бленні кінопродукту. Зазначається, що «відмова на 
китайський запит на вирізання сцени поставить 
під загрозу майбутній бізнес студії в Китаї, напри-
клад наступний фільм Disney або Marvel або інші 
активи» [15]. І через боязкість комерційного про-
валу або дестабілізації відносин із великим ринком 
Китаю, більшість студій вводять китайський поря-
док денний у свої кінопродукти. Так, наприклад, 
мультфільм «Єті» (в оригіналі – «Abominable») від 
студії DreamWorks, показав на мапі китаєцентрич-
ний розподіл Південнокитайського моря (Нан Гаї) 
згідно з лінією дев’яти пунктирів [10]. 

Щодо ринку відеоігор, ситуація подібна як 
і в кіноіндустрії [13]. Проте, іншим виміром вве-
дення та обходу цензурування видавці відеоігор 
обрали культуралізацію (або ж «культурну лока-
лізацію»). Доктор політичних наук Університету 
в Оттаві, Канада, Гійом Лакомб-Кішібе (Guillaume 
Lacombe-Kishibe) зазначає збільшення ролі віде-
оігор у популярній культурі та персепції одних 
народів іншими [17]. У цьому контексті необхідно 
зазначити кейс (справу) придбання відомої ком-
панії-виробника відеоігор Riot Games китайським 
конгломератом Tencent у 2011-му році та пере-
форматування їхніх ігор під стандарт китайського 
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законодавства.  У виробництві компанії є гра 
League of Legends, котра вважається однією з най-
більших онлайн-командних ігор, турніри щодо 
якої проводяться щорічно. У 2019-му році під час 
прямої трансляції турніру League of Legends були 
заборонені фрази, пов’язані із Гонконгом (Сянь-
ганем) [23]. Подібна ситуація із із цензуруванням 
відбулась із грою Heartstone та тим самим словом/
фразою «Гонконг» [23].

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Отже, виходячи з усього 
вищезазначеного, можна висновувати про те, що 
«гостра сила» є такою, «що пронизує, проникає 
або перфорує (pierces, penetrates, or perforates) 
політичне та інформаційне середовища у обраних 
країнах». Інструментарій культурної сфери «sharp 
power» інкорпорує різноманітні тактики, методи 
й технологій її здійснення. Зокрема, були вио-
кремлені наступні, як-от: наративізація, викорис-
тання трайбалізму, інструменталізація груп насе-
лення, пов’язане ідентифікаційними критеріями, 
використання меморіальної політики («політики 
пам’яті»), культурне привласнення (або ж «апро-
пріація»), а також цензурування. 

З-поміж них ключовим основним інструментом 
слід вважати наративізацію, що полягає в утворені 
та поширені спрощеної моделі бачення подій, що 
розгортаються, та/або послідовності, що призвели 
до цих подій, у розповідній формі або у формі 
«меседжів» (повідомлень). Маніфестування «полі-
тики пам’яті» в зовнішніх зносинах держав поля-
гає в утворені, привласненні або ж зміні культур-
ного аспекту (символів) історичної пам’ятної події 
або секвенції подій. За допомогою інструменталі-
зації груп населення, пов’язаним ідентифікацій-
ними критеріями, можливо розширити свій вплив, 

розмиваючи, наприклад, кордони понять «націо-
нальне» та «державне», пов’язуючи та уніфікуючи 
індивідів згідно з арбітральним критерієм. Поді-
бний до цього інструмент використання трайба-
лізму, однак, використовує саму ситуацію розді-
лення всередині країни-реципієнта «гострої сили» 
та певного роду кланові формації. Останній інстру-
мент цензурування використовується для поши-
рення ідейно-ціннісних домінант країни-комуні-
катора паралельно з придушенням позицій, ідей, 
цінностей, моралі та думок, що різняться від тих, 
що пропагує країна-комунікатор «sharp power».

Також  проаналізовано застосування інструмен-
тів культурно-розважальної сфери «гострої сили» 
на прикладах рф та КНР та їх реалізації у сферах 
культурної зовнішньої політики. Визначено, що 
маніфестація меморіальної політики рф піджив-
лює та підкріплює існуючі та такі, що використо-
вуються, інструменти культурної сфери «гострої 
сили», зокрема інструменталізацію населення. 

Відтак можемо констатувати й про те, що усі 
інструменти мають на меті деструкцію держави, 
привласнення, введення, модифікацію або зни-
щення певних суспільних практик держави-реци-
пієнта «гострої сили», що дозволить у подальшому 
державі-комунікатору легше контролювати першу.

Виходячи з цього, необхідно зазначити 
й про факт агресивності більшості з інструмен-
тів ведення політики «гострої сили» у культурній 
сфері, особливо якщо ми говоримо про апропріа-
цію та цензурування.

Частина з цих інструментів є такими, що мані-
фестують інші методи ведення зовнішніх зносин 
(як, наприклад, «меморіальна політика»), тому слід 
підкреслити необхідність введення комплексних 
дій щодо захисту від такого штибу інструментів.
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The article analyzes the peculiarities of the international cooperation between Ukraine and Lithuania in the mili-
tary-technical sphere, considers the achievements of the past and the current state, and also outlines the prospects of the 
future strategic partnership in the specified sphere, which will provide an opportunity to transform the military cooperation 
between the partner countries in the conditions of the military invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine 
(in particular, in the conditions of a long-standing hybrid war, joint security challenges and real threats from the Russian 
Federation).

An important role in the development of cooperation between Ukraine and Lithuania in the 21st century is played by 
cooperation in the military-technical sphere, which is a key component of both national security and security in the European 
region. It was found that the agreement on military cooperation between the states, concluded in 2000 and updated in 
2011, is a comprehensive document that provides for the development of strategic partnership in this field. In particular, the 
result of this cooperation was the creation in 2015 of the joint Lithuanian-Polish-Ukrainian brigade “LITPOLUKRBRYG”. 
The main directions of cooperation between Ukraine and the Republic of Lithuania in the context of military-technical coop-
eration under the auspices of NATO, which contributes to the Euro-Atlantic movement of Ukraine, in particular, through 
the provision of consultations on issues of a defense nature, are characterized; conducting joint exercises; participation in 
peacekeeping missions, adaptation of the Armed Forces of Ukraine to NATO standards in order to obtain membership in 
the Alliance; modernization of Ukrainian defense and security complexes. At the moment, there is an intensification and 
deepening of Ukrainian-Lithuanian cooperation in the military-technical sphere in connection with the armed aggression of 
the Russian Federation. It was found that an important aspect of Ukrainian-Lithuanian relations is also military-technical 
assistance from the Lithuanian government to the Armed Forces of Ukraine with heavy weapons. Treatment and rehabili-
tation of Ukrainian servicemen is another manifestation of this cooperation.

Prospects for cooperation between Ukraine and the Republic of Lithuania in the context of military-technical coopera-
tion in the future are outlined, in particular regarding the issue of sharing experience in effectively countering hybrid threats 
with the development of a system for their early warning. It was determined that for official Kyiv, the strategic partnership 
with Lithuania is developing in several dimensions, such as: diplomatic, financial and military, in particular the exchange 
of experience in the military-technical sphere, the development of a joint proactive policy to identify security challenges 
and threats, military-humanitarian assistance etc. Military experts believe that the provision of military-technical assistance 
to Ukraine has turned into a powerful lever of geopolitical deterrence, which makes Ukraine's negotiating position much 
stronger.

Key words: Ukraine, Republic of Lithuania, military-technical cooperation, Armed Forces of Ukraine, weapons,  
military aid.

У статті проаналізовано особливості міжнародної співпраці України та Литви у військово-технічній сфері, роз-
глянуто досягнення минулого, сучасного стану, а також окреслено перспективи майбутнього стратегічного партнер-
ства у зазначеній сфері, що дасть можливість здійснити трансформацію військового співробітництва між країнами-
партнерами в умовах військового вторгнення Російської Федерації на територію України (зокрема в умовах давно 
існуючої гібридної війни, спільних безпекових викликів та реальних загроз із боку РФ).

Важливу роль у розвитку співпраці України та Литви у XXI столітті відіграє співробітництво у військово-технічній 
сфері, яке є ключовим компонентом як національної безпеки, так і безпеки у європейському регіоні. З’ясовано, 
що договір про військове співробітництво між державами, укладений у 2000 р. та оновлений у 2011 р., є комп-
лексним документом, що передбачає розвиток стратегічного партнерства у даній сфері. Зокрема підсумком 
даної співпраці стало створення у 2015 р. спільної литовсько-польсько-української бригади «ЛИТПОЛУКРБРИГ». 
Охарактеризовано основні напрями співробітництва України та Литовської Республіки у контексті військово-техніч-
ної співпраці під егідою НАТО, що сприяє євроатлантичному руху України, зокрема, через надання консультацій 
з питань оборонного характеру; проведення спільних навчань; участь у миротворчих місіях, адаптацію Збройних 
сил України до стандартів НАТО задля отримання членства в Альянсі; модернізацію українського оборонного й без-
пекового комплексів. На даний момент спостерігається активізація та поглиблення українсько-литовського спів-
робітництва у військово-технічній сфері у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації. З’ясовано, що важ-
ливим аспектом україно-литовських відносин є також військово-технічна допомога з боку уряду Литви Збройним 
силам України важким озброєнням. Лікування та реабілітація українських військовослужбовців є ще одним проявом 
даного співробітництва.
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Formulation of the problem. Transformation of 
the system of international relations that took place at 
the beginning of the 21st century, as well as the emer-
gence of a conflict situation in the Eastern European 
region (in connection with the outbreak of the war 
in the east of Ukraine in 2014), drew attention to the 
issues of the modern security space, which should be 
directed not only for the protection of state particular 
in the military-technical sovereignty, as well as for the 
defense of the territorial integrity of the country.

In this regard, the establishment of mutual coop-
eration with foreign partners, in sphere, is mutually 
beneficial for the parties, in particular, extremely 
important for ensuring the adoption of reforms and 
modernization of the defense sector of Ukraine in 
accordance with modern European standards.

The relevance of this study is also determined 
by the need to strengthen the relationship between 
Ukraine and the Republic of Lithuania in the sphere 
of guaranteeing the security and integrity not only 
of the European space, but also the Baltic and Black 
Sea regions. The possibility of using Lithuania's sig-
nificant experience, which the country gained while 
being in international organizations such as NATO 
and the EU, will allow Ukraine to more confidently 
oppose Russia's military aggression on its territories.

Thus, it will be appropriate to analyze the peculiar-
ities of international cooperation between Ukraine and 
Lithuania, in particular in the military-technical sphere, 
considering the practices developed in the past, as well 
as the future potential of strategic partnership, which 
will make possible to transform military-technical 
cooperation between the partner countries in the condi-
tions of the military invasion of the Russian Federation 
on the territory of Ukraine. Based on this statement, 
as well as taking into account Lithuania's demonstrated 
readiness to provide Ukraine with all the necessary 
assistance, including in the process of security and 
defense sector reforms, we must state the priority of 
Ukrainian-Lithuanian relations to ensure the sustaina-
ble development of our state. In this case, their analy-
sis turns into an important task for scientific research, 
because it presents a vivid example of the development 
of a strategic partnership in the Baltic-Black Sea region.

Analysis of recent research and publications. 
The concept of “strategic partnership” has occupied 
an important place in the empirical field of interna-
tional cooperation for quite a long time and is char-

acterized by complexity and. However, at the micro 
level, especially in domestic practice, strategic part-
nership as a tool of military-technical policy of armed 
institutes has not received proper development.

It is also necessary to pay attention to the fact that 
the world is changing today, new spheres and directions 
of interstate cooperation are emerging very quickly, 
which fill strategic partnership with new meaning.

According to Zhovkva I., strategic partnership for 
the state is a special tool of its foreign policy, using 
which it coordinates it’s actions in the international 
arena with other states; at the same time, the use of 
such a tool and the coincidence of the strategic inter-
ests of two or more countries in several areas lead to 
the emergence of a special type of interstate coopera-
tion between them [1].

Among the authors who show interest in this topic, 
should be noted M. Zamikula [2], G. Lutsyshyn [4], 
R. Marceniuk [5], K. Mohylnytska [6] I. Turyanitsa 
[8], and others.

An extremely important part of the sources based 
on the researched issues such as intergovernmental 
agreements – of general as well as those that solve 
specific practical issues, for instance the cooperation 
of peacekeepers or the operation of the combined 
units which form the normative basis of bilateral 
cooperation [10; 11; 12; 13. 14; 15]. Publications in 
mass media also contain useful information and spe-
cialized publications on defense topics.

Highlighting previously unsettled parts of the 
general problem. International cooperation in the 
military-technical sphere is one of the key elements 
of the development of the national armed forces of 
Ukraine, as well as a powerful tool for increasing the 
defense capability of our country, particularly in the 
context of Russian aggression. In the conditions of the 
intensification of the course towards Euro-Atlantic 
integration, cooperation with the member countries 
of the North Atlantic Treaty Organization is turning 
into an important modernization component of the 
state defense policy. After all, in the conditions of 
the occupation of part of the Ukrainian territory and 
the continuation of hostilities in the east and south 
of Ukraine, the improvement of the national defense 
capability directly depends on military and technical 
support. The Republic of Lithuania has become an 
extremely important partner for Ukraine in this field 
for a number of reasons.

Окреслено перспективи співробітництва України та Литовської Республіки у контексті військово-технічної співп-
раці в подальшому майбутньому, зокрема стосовно питання обміну досвідом щодо ефективного протистояння 
гібридним загрозам із розробкою системи для їх раннього попередження. Визначено, що для офіційного Києва 
стратегічне партнерство з Литвою розвивається в декількох вимірах, як-от: у дипломатичному, фінансовому та 
військовому, зокрема обмін досвідом у військово-технічній площині, розвиток спільної проактивної політики щодо 
виявлення безпекових викликів і загроз, військово-гуманітарна допомога тощо. Військові експерти вважають, що 
надання військово-технічної допомоги Україні перетворилося на вагомий важіль геополітичного стримування, який 
робить переговорну позицію України значно сильнішою.

Ключові слова: Україна, Литовська Республіка, військово-технічна співпраця, Збройні сили України, озброєння, 
військова допомога.
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Forming the goals of the article. The aim of the 
study is a comprehensive analysis of the features and 
prospects of the strategic partnership of Ukraine and 
Lithuania in the military-technical sphere. In accord-
ance with the aim, the following tasks have been for-
mulated: to reveal the specifics of cooperation of the 
mentioned type of cooperation; identify the threats 
and challenges facing the strategic partnership of 
Ukraine and Lithuania in this area; to outline the main 
prospects and possible scenarios for the development 
of strategic partnership between countries in the mili-
tary-technical field.

Presentation of the main material of the study. 
Relations between Ukraine and Lithuania have a long 
history and acquired a completely different meaning 
in 1991 with the restoration of national states after 
the collapse of the Soviet Union. Diplomatic relations 
between Ukraine and the Republic of Lithuania were 
established on December 12, 1991. An important role 
in the development of cooperation between Ukraine 
and Lithuania in the 21st century is played by coop-
eration in the military-technical sphere, which is an 
important component of both national security and 
security in the European region.

It is about cooperation to improve the compli-
ance of the Armed Forces with NATO standards and 
their ability to cooperate with the military forces of 
the Alliance member countries, participation in joint 
peacekeeping operations, and provision of multifac-
eted assistance to Ukraine in the face of aggression 
from the Russian Federation.

However, the agreement on military cooperation 
between the states was concluded only in 2000 and 
updated in 2011 and is a complex document that pro-
vides for the development of strategic partnership in 
this area [15]. Analyzing officially available materi-
als, regulatory documents, information of national 
ministries of defense and executive authorities, avail-
able statistical information, interviews of authorized 
persons, mass media reports, we can tentatively peri-
odize these relationships in the periods under study 
depending on their intensity [4, p. 109]:

1) The formation of Ukrainian-Lithuanian cooper-
ation in the military sphere, in particular, the signing 
of mutual obligations, the conclusion of relevant inter-
departmental agreements directly related to coopera-
tion in the military sphere (2000–2004).

2) The development of cooperation with Lithua-
nia's accession to NATO, the promotion of Ukraine's 
Euro-Atlantic movement, in particular, through the 
provision of consultations on defense matters, the 
adaptation of the Armed Forces of Ukraine to NATO 
standards in order to obtain membership in the Alli-
ance, cooperation within the framework of Ukraine's 
dialogue with NATO, the modernization of the Ukrain-
ian defense and security environment (2004–2010).

3) Weakening of cooperation and all Euro-Atlan-
tic programs (with the election in February 2010 of 

Ukrainian President V. Yanukovych), when Ukraine 
postponed its decision to join NATO. The agreement 
on the creation of an international military forma-
tion was postponed indefinitely. The curtailment of a 
clear European integration course affected relations 
(2010–2014).

4) Activation and deepening of Ukrainian-Lithu-
anian cooperation in the military sphere, compliance 
with international security standards in connection 
with the armed aggression of the Russian Federation, 
violation of the territorial integrity and sovereignty 
of Ukraine; its occupation of the Ukrainian Crimea 
and parts of the Donetsk and Luhansk regions and the 
creation of the DPR/LPR under its control in the lat-
ter. Creation of a joint military formation. Expanding 
areas of cooperation (2014–2021).

5) Maximum support for Ukraine in all possible 
issues related to the Russian invasion of the territory 
of Ukraine (from the first day of February 24 to today) 
(2022).

In the issue of strategic partnership between coun-
tries in the field of military-technical cooperation, it is 
important to mention the “Bilateral defense coopera-
tion” section of the “White Book” of Lithuania, which 
identifies only four countries in the world (the USA, 
Poland, Denmark and Ukraine) with which military 
cooperation is a priority for Lithuania. In general, 
cooperation between Ukraine and Lithuania in the 
format of professional exchange of experience and 
training of Ukrainian benefits all participants. Its pos-
itive results are not one-sided. Lithuanian instructors 
help the Ukrainian military forces in the transition to 
the standards of the Euro-Atlantic system of collec-
tive security, provide familiarization with the latest 
tactical developments. At the same time, the practical 
experience gained by the Armed Forces of Ukraine 
within the framework of the war with Russia is of 
interest to Vilnius and is being studied in depth. Thus, 
if the Lithuanians contribute to ensuring the theoreti-
cal and technical raising of the Ukrainian army to the 
level of world standards, the Ukrainians simultane-
ously share with their allies their practical experience, 
which may come in handy in the case of an expansion 
of Russian aggression in the region [6, p. 124].

In the military-technical sphere, the Republic of 
Lithuania is interested in using Ukrainian capacities 
to maintain the Soviet models in service in a com-
bat-ready condition – in the repair and maintenance 
of equipment and weapons at Ukrainian enterprises. 
Thus, the maintenance of Lithuanian An-26 military 
transport aircraft was carried out at the Ukrainian avi-
ation plant in Kyiv [3]. In the conditions of the inten-
sification of the development of the domestic defense 
industry, Vilnius's interest in intensifying coopera-
tion in this direction, in the field of development of 
promising projects, has been observed in recent years. 
In 2017, a memorandum of cooperation was signed 
between the Ukrainian state concern Ukroboronprom 
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and the Lithuanian Security and Defense Industry 
Association, outlining the future vectors of the part-
nership [7].

Trying to strengthen the Ukrainian potential in 
countering the aggressor, the Lithuanian authorities 
are making significant efforts to improve the mate-
rial and technical support of the Armed Forces. The 
agreement on military-technical assistance between 
Lithuania and Ukraine was signed in November 2014. 
The Republic of Lithuania became the first and only 
European state to supply Ukraine with lethal weap-
ons during the conflict. The Armed Forces of Ukraine 
received from Lithuania a batch of Stinger anti-aircraft 
missile systems, as well as defense ammunition. In 
2015-2016, Ukraine received machine guns, ammu-
nition and more than 150 tons of equipment from the 
Lithuanians. In 2017, Lithuania decided to provide 
Ukraine with more than 7,000 Kalashnikov assault 
rifles and about 2 million rounds of ammunition. In 
2018, Lithuania expressed its readiness to continue the 
supply weapons, in particular, to transfer to Ukraine up 
to 7,000 units of small arms, mortars, machine guns, 
anti-tank systems and ammunition, the value of which 
was up to 3 million euros [20]. Vilnius acted as a kind 
of mediator in the transfer of military aid to Ukraine 
collected in several Central and Eastern European 
NATO member states. In this case, the importance of 
Lithuania as a partner acquires a new quality – because 
this country has agreed to officially assume duties 
and responsibilities that testify to an allied attitude 
and readiness to help Kyiv, and this is perceived as 
an anti-Russian démarche in the Kremlin [6, p. 124].  
In February 2019, a decision was made to transfer 
additional ammunition for small arms to Ukraine – 
more than one million cartridges worth 255 thousand 
euros. The Lithuanian side emphasizes that such 
actions not only correspond to bilateral agreements 
and the nature of relations between states, but also have 
strong support from the population of the republic [9].

Another recognized aspect of cooperation is coop-
eration in training and upgrading the qualifications 
of military personnel. Since the end of the last cen-
tury, a training plan for the Lithuanian military has 
been in effect at the National Academy of Defense 
of Ukraine named after I. Chernyakhovsky. Today, 
Lithuanian instructors help in the training of ser-
vicemen of the armed forces of Ukraine. Already at 
the initial stage of Russian aggression in Ukraine, a 
group of Lithuanian officers acted as advisers to the 
General Staff of Ukraine and the Command of Spe-
cial Operations Forces. Vilnius also took part in train-
ing units of the revived National Guard of Ukraine.  
In January 2016, the Lithuanian Ministry of Defense 
announced that it would join the US-led multinational 
training group Ukraine. The main goal of participa-
tion in the program was to provide professional train-
ing for servicemen of the Ukrainian armed forces, to 
acquaint them with Lithuanian experiences [22].

In 2017, Lithuanian participation in the training 
of the Armed Forces was expanded. According to the 
mandate approved by the Lithuanian Seimas, up to 
60 military personnel could be deployed to perform 
training duties on the territory of our state. As of the 
end of 2018, more than 20 Lithuanian instructors were 
involved in such work – they are serving on the ter-
ritory of the International Peacekeeping and Security 
Center in Yavoriv and the 142nd Special Forces Train-
ing Center in Berdychiv [21]. Паралельно українці 
навчаються у Литовській військовій академії 
імені генерала Йонаса Жямайтіса (м. Вільнюс) 
та Школі підофіцерів литовських збройних сил 
імені дивізійного генерала Стасіса Раштікіса 
(м. Каунас). Також Литва фінансує підготовку 
українських офіцерів в Балтійському оборонному 
коледжі (BALTDEFCOL), розташованому в м. 
Тарту, Естонія. At the same time, Ukrainians study 
at the Lithuanian Military Academy named after 
General Jonas Žiamaitis (Vilnius) and the School 
of Non-Commissioned Officers of the Lithuanian 
Armed Forces named after Major General Stasis 
Rashtikis (Kaunas). Lithuania also finances the train-
ing of Ukrainian officers at the Baltic Defense College 
(BALTDEFCOL), located in Tartu, Estonia.

At the same time, the Republic of Lithuania is 
helping in the structural restructuring of the system 
of planning and management of the Ukrainian armed 
forces. Lithuania is a member of the international 
advisory group on security sector reform in the Minis-
try of Defense of Ukraine, which includes the United 
States, Canada, Great Britain and Poland. Another 
practical aspect of cooperation is the provision of 
medical support to the Ukrainian military. Lithuania 
took on the responsibilities of providing treatment for 
parts of Ukrainian servicemen who were injured in the 
conflict zone. They are undergoing rehabilitation at 
the military medical center in the city of Druskininkai.

Practical cooperation of the armed forces of 
Ukraine and Lithuania also takes place in the format 
of participation in peacekeeping operations, includ-
ing those conducted under the auspices of the North 
Atlantic Treaty Organization. Thus, a platoon of the 
Lithuanian military took part in the KFOR mission in 
Kosovo. He served as part of the multinational brigade 
EAST (“East”) of the peacekeeping forces, reporting 
to the command of the Polish-Ukrainian battalion in 
the village of Kachanik, 40 kilometers from the city 
of Pristina. Instead, Ukrainian servicemen (medical 
personnel) performed their duties as part of the Lith-
uanian contingent in Afghanistan. They acted on the 
basis of the technical agreement signed on March 13, 
2007 between the Ministry of Defense of Ukraine and 
the Ministry of Defense of the Republic of Lithuania 
regarding the deployment of peacekeeping personnel 
of Ukraine to perform tasks as part of the Lithuanian 
group for the reconstruction of the Afghan province of 
Ghor, operating within the framework of the Interna-
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tional Security Assistance Force in the Islamic Repub-
lic of Afghanistan [10]. In the future, agreements on 
cooperation in this format were updated and re-ap-
proved – in 2008 [11] and in 2011[12] (at the same 
time, certain changes were made to the last document 
by a special protocol dated June 13, 2014). Thus, we 
can talk about establishing a time-tested combat part-
nership between peacekeepers from the two coun-
tries [2, p. 58]. On its basis, at the end of the 2000s, 
a promising initiative to deepen cooperation through 
the creation of a joint peacekeeping unit appeared. 
The project was to acquire a tripartite format – with 
the involvement of Poland as a full-fledged partner. 
Basic agreements on it were reached during the meet-
ing of EU defense ministers in June 2008. At it, a 
decision was made to create a joint Lithuanian-Pol-
ish-Ukrainian military unit, which was supposed to 
bring Ukraine closer to the standards of the North 
Atlantic Alliance. Further discussion of the issue led 
to an agreement to form a brigade in which Lithua-
nian, Polish and Ukrainian military personnel were to 
serve. On November 16, 2009, a letter of intent on 
this matter was agreed in Brussels. The document was 
signed by the Minister of Regional Protection of Lith-
uania R. Yukniaviciene, acting Minister of Defense of 
Ukraine V. Ivanenko and Deputy Minister of Defense 
of Poland S. Komorowski [5, p. 172].

On February 4, 2015, the Verkhovna Rada of 
Ukraine ratified the intergovernmental agreement on 
the creation of a unified division of LITPOLUKR-
BRYG [14]. One and a half months later, the parlia-
ments of the partner countries – Poland (March 20, 
2015) and Lithuania (March 26, 2016) implemented 
relevant actions. The final transition from the legal to 
the practical format of solving this issue was marked 
by the signing by the defense ministers of the three 
countries of a technical agreement on the detailed 
aspects of the functioning of the joint military unit, 
which took place in Lviv on July 24, 2015 [13]. The 
purpose of the formation of the brigade was defined 
as: increasing the level of mutual trust and coopera-
tion between the project participants, due to which the 
security situation in the region is expected to improve; 
strengthening military cooperation between Lithu-
ania, Poland and Ukraine, with the aim of improv-
ing the training of troops and achieving operational 
interoperability; distribution and implementation of 
modern standards for planning, supply and use of 
troops in the general system of training of the Armed 
Forces; ensuring the national contribution of partici-
pating countries to multinational military formations 
of a high level of readiness, which can participate in 
peacekeeping operations under the auspices of the 
UN, NATO, the EU and other international structures 
based on the mandate of the UN Security Council and 
in case of approval by national parliaments. Structur-
ally, the brigade consists of an international headquar-
ters and three national battalions. From Lithuania, it 

included the personnel of the Ulan battalion of Grand 
Duchess Birute; from Poland – servicemen of the 21st 
Pidgalya Rifle Brigade; from Ukraine – fighters of the 
80th separate air mobile brigade [5, p. 176]. The total 
number of units reaches 4.5 thousand people. How-
ever, they gather in one place only to conduct exer-
cises and participate in multinational operations. In 
normal mode, the battalions of the brigade are located 
on the territory of their countries, and its headquar-
ters is located near the city of Lublin in Poland. The 
command staff of the brigade is appointed by the con-
stituent countries of the unit on a rotational basis. At 
the same time, the main management positions – the 
commander, his deputy and the chief of staff – are 
evenly distributed among the three states. Since Octo-
ber 2017, the brigade has been named after the Great 
Hetman of Lithuania Konstantin Ostrozky, an impor-
tant figure in the history of all three states involved 
in the project. Its fighters were involved in command 
and staff exercises on the territory of Poland. They 
were focused on preparing officers for the challenges 
and tasks offered by modern military conflicts. At the 
same time, an important place was given to the devel-
opment of skills in countering enemy propaganda and 
working with the local population in the conflict zone – 
precisely those aspects in which Ukrainian specialists 
themselves could share with their partners the experi-
ence gained in recent years. On January 25, 2016, the 
headquarters of the brigade began functioning in Lub-
lin. During the year, the unit took part in a number of 
exercises of various levels, such as “Anaconda-2016” 
(June 6-17, 2016, Poland) and “Maple Arch 2016” 
(November 7-21, 2016, Ukraine). Finally, in Decem-
ber 2016, the brigade confirmed the acquisition of 
full operational capabilities and readiness to perform 
peacekeeping missions. Today, it is becoming the 
main platform for developing the operational compat-
ibility of the Ukrainian and Lithuanian armed forces.

With the beginning of a full-scale war on the 
part of the Russian Federation in Ukraine, Lithuania 
showed a completely solidary position on the side of 
our state, providing maximum logistical, military and 
humanitarian assistance. In particular, in February 
2022, Lithuania sent instructors to Ukraine to teach 
Ukrainian servicemen how to use Stinger anti-aircraft 
missile systems. In addition, the Latvian government 
also approved the decision to transfer Stinger MAN-
PADS and other military equipment to Ukraine.

Already in March of this year, two aid pack-
ages were formed from the full-time services of the 
Ministry of Internal Affairs and the state reserve of 
Lithuania – means of civil protection and weapons. 
Various weapons were sent to Ukraine from the 
reserve of the statutory bodies of internal affairs of 
Lithuania in the amount of 1.5 million euros. Also, 
the Ministry of National Defense and the Armed 
Forces of Lithuania sent a new batch of military 
aid to Ukraine: 20 M113 tracked armored person-
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nel carriers, 10 military trucks and 10 SUVs for 
sappers. According to Defense Minister Arvydas 
Anushauskas, the cost of the new package of mili-
tary aid to Ukraine is about 15.5 million euros [16].

In April 2022, Lithuania transferred heavy mortars 
to Ukraine in the fight against Russian aggression. 
The total cost of all transferred military aid already 
reaches tens of millions of euros, and the replacement 
cost can be 5-10 times higher. Among the weapons 
transferred to Ukraine are MANPADS, anti-tank 
weapons, grenades, ammunition, machine guns. 
Lithuania also started training for the first group of 
Ukrainian military personnel on the use of anti-tank 
weapons. In addition, specialized teams of Lithuanian 
doctors arrived in Ukraine, and Lviv region received 
4 ambulances [17].

In May 2022, the Ministry of Defense of Lithua-
nia transferred 20 M113 armored personnel carriers, 
10 military trucks and 10 SUVs (for demining oper-
ations) to Ukraine. The cost of the new package of 
military aid to Ukraine is about 15.5 million euros. 
In total, Lithuania's military aid currently amounts 
to about 100 million euros. As it is known from offi-
cial sources, Lithuania agreed with the Turkish man-
ufacturer of combat drone Bayraktar on the transfer 
of additional ammunition to Ukraine [18]. A s 
for today, the Ministry of Defense of Lithuania will 
soon hand over additional M113 and M577 armored 
personnel carriers, as well as ammunition, to Ukraine. 
Lithuania is ready to train military police officers 
(Military Law Enforcement Service) and demining 
specialists. In addition, the Lithuanian army will also 
promote the training of Ukrainian personnel in Great 
Britain and plans to send up to ten instructors there. 
During the five months of the Russian-Ukrainian war, 
Lithuania has already provided Ukraine with a batch 
of M113s, portable Stinger anti-aircraft systems, 
anti-tank weapons, body armor and helmets, 120-
mm mortars, small arms, ammunition, thermal imag-
ers, drones, anti-drones, surveillance radars, trucks, 
SUVs, as well as a Bayraktar TB2 attack drone with 
ammunition. In total, Lithuania's military aid already 
amounts to 123 million dollars [19].

Conclusions and prospects for further research 
in this direction. The results of the analysis of prac-
tical aspects of Ukrainian-Lithuanian cooperation in 
the military-technical sphere clearly prove its impor-
tance and effectiveness. The nature of bilateral rela-
tions demonstrates the readiness of Vilnius to provide 

comprehensive assistance not only during military 
operations during the war, but also in general for the 
modernization of the domestic security sector of our 
state. The position of the Lithuanian authorities in the 
context of the Russian-Ukrainian war allows us to 
talk about Lithuania as one of the most loyal allies of 
Ukraine. Activation of cooperation in almost all direc-
tions (provision of material and technical assistance; 
support for reforms in the structures of the Ministry 
of Defense of Ukraine; provision of a training mis-
sion on Ukrainian territory and exchange of experi-
ence; treatment of wounded Ukrainian soldiers; part-
nership in the field of peacekeeping activities and in 
the format of the functioning of a unified unit) turns 
Vilnius into a key partner of Kyiv within the regional 
space. The acquired positive experience of military 
cooperation, in particular within the framework of the 
creation of LITPOLUKRBRIG and participation in 
joint trainings, can be used during the expansion of 
regional cooperation to strengthen the security situa-
tion in Central and Eastern Europe. In particular, the 
involvement of Ukraine in the formats of Nordic-Bal-
tic cooperation with the assistance of Lithuania is also 
desirable. Instead, the experience of the Ukrainian 
military, gained in the Russian-Ukrainian war, can 
be borrowed by Lithuania and taken into account for 
operational planning in the region.

In addition, the military-technical cooperation of 
states within the framework of NATO and in the for-
mats of bilateral and multilateral cooperation remains 
promising (further activities of the joint Lithuani-
an-Polish-Ukrainian brigade; development of joint 
mechanisms for the early warning of hybrid threats 
in an expert circle; exchange of experience in coun-
tering security threats in within the framework of 
holding joint military-political consultations; further 
provision of material, technical and humanitarian aid 
to Ukraine, etc.). Special attention should be focused 
on the development of cooperation between analyt-
ical centers, state institutions and non-governmental 
organizations of Ukraine and Lithuania, which are 
related to solving the issues of building a system of 
national stability, in particular in the context of coun-
tering Russian aggression, as well as developing a 
system for its early warning (primarily in coopera-
tion with the Center of Eastern European Studies in 
Vilnius). In this way, military-technical assistance to 
Ukraine has turned into a significant factor of geopo-
litical deterrence.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРМАРІУМУ 
В ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІДЕЯХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT  
OF INTERMARIUM IN THE GEOPOLITICAL IDEAS OF POLAND AND UKRAINE 

IN THE XIX-XX CENTURIES

Надобко О.О.,
аспірантка кафедри політології

Запорізького національного університету

У статті висвітлюються ідеї діячів ХХ століття, Юзефа Пілсудського та Юрія Липи, стосовно потенціалу роз-
витку Балто-Чорноморського регіону. Зазначається їх сучасна актуальність та перспективи втілення проєкту, що 
пов’язані з геополітичними змінами останнього часу в регіоні та військовою загрозою з боку Російської Федерації. 
Аналіз публікацій показує, що вони не мають масштабного характеру та цілісного бачення проблеми формування 
концепції Міжмор’я. Разом з тим вказується на глибоке коріння проблеми становлення концепції Інтермаріуму. 
У статті описано еволюцію ідей Юзефа Пілсудського, що розкрита в його Першому та Другому проєктах Міжмор’я, 
які представляють собою варіанти конфедерації держав, до якої мали увійти незалежні країни Польща, Україна, 
Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Угорщина, Румунія, Югославія, Чехословаччина і Фінляндія. Також 
зазначається вагомий внесок у розвиток ідей польських державно-політичних діячів минулого століття.

У статті звернуто увагу на внесок українських діячів політики та культури у формування ідей Балто-Чорноморського 
союзу. Описуються постулати Чорноморської доктрини українського публіциста Юрія Липи, яка носить оригіналь-
ний архітектурний характер. Наголошується на визначальній ролі Криму в геополітичній могутності України.

Сучасний стан розробки концепції Інтермаріуму підживлюється її активним обговоренням як в академічних 
колах, так і серед провідних політичних діячів країн, що можуть стати учасниками цього геополітичного об’єднання. 
У статті вказано на події останнього часу, які свідчать, що на міжнародній арені активізувався процес інтегра-
ції країн регіону для забезпечення сумісного сталого розвитку та засад міжнародної та національної безпеки. 
Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні є активним прибічником концепції Інтермаріуму і намагається втілити її як 
геополітичну доктрину своєї держави. В даній роботі наголошується, що Україна стала активним суб’єктом потен-
ційного союзу, і, попри економічне та соціально-політичне відставання від провідних держав регіону, визнається 
Східноєвропейськими країнами як рівноправний партнер.

Ключові слова: Чорноморська доктрина, Інтермаріум, концепція Міжмор’я, Балто-Чорноморський регіон, 
Юзеф Пілсудський, Юрій Липа.

The article highlights the ideas of the figures of the 20th century, Józef Pilsudski and Yuri Lypa, about the development 
potential of the Baltic-Black Sea region. Their current relevance and prospects for the implementation of the project 
related to the recent geopolitical changes in the region and the military threat from the Russian Federation are noted. The 
analysis of the publications shows that it don't have a large-scale character and a holistic vision of the problem of forming 
the concept of the Mediterranean. At the same time, the deep roots of the problem of the formation the Intermarium 
concept are pointed out. The article describes the evolution of Józef Pilsudski's ideas, revealed in his First and Second 
Mediterranean projects, which are variants of a confederation of states, it should have included the independent countries 
of Poland, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldova, Hungary, Romania, Yugoslavia, Czechoslovakia and 
Finland. A significant contribution to the development the ideas of Polish statesmen and politicians of the past century is 
also noted.

The article draws attention to the contribution of Ukrainian political and cultural figures to the formation of the ideas of 
the Baltic-Black Sea Union. The postulates of the Black Sea Doctrine of the Ukrainian publicist Yuri Lypa, which has an 
original architectural character, are described there. The defining role of Crimea in the geopolitical power of Ukraine is 
emphasized.

The current state of development of the Intermarium concept is fueled by its active discussion both in academic circles 
and among leading political figures of countries that may become participants in this geopolitical association. The article 
points to recent events, which indicate that the process of integration of the countries of the region has intensified in 
the international arena to ensure compatible sustainable development and the foundations of international and national 
security. The President of Poland, Andrzej Duda, is an active supporter of the Intermarium concept today and is trying to 
implement it as a geopolitical doctrine of his state. This work emphasizes that Ukraine has become an active subject of a 
potential union, and despite its economic and socio-political lag behind the leading states of the region, it is recognized by 
Eastern European countries as an equal partner.

Key words: Black Sea doctrine, Intermarium, concept of the Mediterranean, Baltic-Black Sea region, Józef Pilsudski, 
Yuriy Lipa.

Постановка проблеми. Останнім часом набуло 
актуальності визначення геополітичних стратегій 
більшості країн Центральної та Східної Європи. 

Війна, розв’язана Російською Федерацією проти 
України, виявила значну кількість проблем полі-
тики міжнародної та національної безпеки для 
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усього світу. Ці питання здатна вирішити чітка 
геополітична доктрина як для окремих країн, так 
і цілих регіонів, серед яких велику стратегічну і гео-
політичну вагу має Балто-Чорноморський простір.

Слід наголосити на тому, що масштабні кри-
зові процеси в ЄС та НАТО не визначають євро-
інтеграцію та північноатлантичне партнерство як 
безумовно найкращий та безальтернативний век-
тор геополітики сучасної України. Не тільки наша 
держава, а й багато центральноєвропейських країн 
згадують про ідеї об’єднання в єдиний блок, який 
зміг би забезпечити їм можливість самостійного 
розвитку економіки, культури та політики, а також 
сприяти безпеці у регіоні на основі власних інтер-
есів, з урахуванням історико-культурної специ-
фіки суспільств цих країн, близькості та схожості 
умов їх розвитку.

Концепція Інтермаріуму (Міжмор’я, Тримор’я, 
Балто-Чорноморський союз (БЧС), союз держав 
«від моря до моря») може стати ефективною аль-
тернативою та потенційним напрямом геополі-
тичної стратегії України. Ця концепція передба-
чає утворення блоку держав від Балтійського до 
Чорного й Адріатичного морів на основі партнер-
ських стосунків. Також у цьому контексті мається 
на увазі проєкт своєрідного конфедеративного 
утворення, яке включало б такі країни, як Польщу, 
Україну, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію, Мол-
дову, Угорщину, Румунію, Югославію, Чехосло-
ваччину, а також, можливо, Фінляндію та Грузію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В даній статті розглянуто ідеї утворення Балто-
Чорноморського союзу Юзефа Пілсудського та 
Юрія Липи. Серед вчених, які вже зробили вне-
сок в геополітичну науку України в контексті роз-
витку концепції Інтермаріуму, слід відзначити 
І. А. Заводовського. Він досліджує проблема-
тику українсько-білоруських відносин у розви-
тку Балто-Чорноморських відносин. Він звертає 
увагу переважно на взаємовідносини України та 
Республіки Білорусь як важливий чинник без-
пеки у Балто-Чорноморського регіону (БЧР), 
розробивши концептуальні підходи до реалізації 
потенціалу співробітництва між країнами задля 
безпеки БЧР з урахуванням міжнародних реалій 
сьогодення. Б. С. Левик займається проблемами 
національної безпеки пострадянських країн, з цієї 
теми видав монографію «Балто-Чорноморський 
регіон: сучасний потенціал та перспективи», 
в якій приділяється увага концептуальним підхо-
дам до утворення Інтермаріуму. Він стверджує, 
що Балто-Чорноморський союз відбудеться як 
логічне регіональне утворення. Такий висновок 
викликаний теперішньою ситуацією у регіоні та 
розстановкою сил. Також історію розвитку ідей 
Міжмор’я у своїх роботах розглядають Т. Грине-
вич, О. Волович, Ф. Медвідь, В. Майданюк, які 
торкаються окремих аспектів історії та перспектив 

формування концепту Міжмор’я. Деякі аспекти 
концепції Інтермаріуму у вітчизняній науці дослі-
джуються фрагментарно і не мають масштабного 
характеру аби сформувати цілісне бачення пер-
спектив розвитку Балто-Чорноморського регіону. 
Стаття покликана освітити та проаналізувати най-
більш концептуально сформовані ідеї Балто-Чор-
номорського союзу, які вклали у свої концепцію 
Міжмор’я та Чорноморську доктрину Ю. Пілсуд-
ський та Ю. Липа.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розгляд концепції 
Інтермаріуму, доктринальні основи якої закладені 
в науковій спадщині польського генерала Юзефа 
Пілсудського та українського публіциста Юрія 
Липи, які найбільш ґрунтовно описують ідеї утво-
рення Інтермаріуму та роль в цьому союзі Укра-
їни. Саме Ю. Пілсудський та Ю. Липа у своїх 
роботах вперше сформували і систематизували 
концепцію співпраці держав регіону. Їх доктрини 
доповнюють одна одну і формують цілісну кар-
тину геополітичних процесів в Балто-Чорномор-
ському регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поява ідей об’єднання країн Балто-Чорномор-
ського регіону має досить глибоке історичне 
коріння і пов’язана з їх геополітичним розташу-
ванням. Ще за часів Давньої Русі тут пролягав один 
з найбільших на той час транспортно-торгівельних 
шляхів «із варяг у греки», який поєднував Балтій-
ське та Чорне море. У період Великого Князівства 
Литовського цей регіон виступав досить потуж-
ним союзом, за територію якого вже тоді йшла 
боротьба між європейським Заходом та росій-
ським Сходом. У новому розумінні теоретичний 
концепт регіону почав розроблятись після розпаду 
Австро-Угорської та Російської імперій і утворен-
ням на їх теренах низки країн у Центральній та 
Східній Європі, а також з політичними змінами та 
Першою світовою війною, що стало поштовхом до 
пошуку нових геополітичних доктрин [1, c. 13-15].

Концепція Міжмор’я Юзефа Пілсудського
Значний внесок в розробку проєкту БЧС зро-

били польські політики та урядовці. Початок роз-
витку та обґрунтування ідеї створення альянсу 
країн «від моря до моря» пов’язаний з Юзефом 
Пілсудським, який був польським воєнним, дер-
жавно-політичним діячем, і після Першої світової 
війни вказував на необхідність такого об’єднання. 
Представники «східної» орієнтації з табору 
Ю. Пілсудського вважали часом найбільшого про-
цвітання період монархії Ягеллонів, а основний 
напрямок політичного розвитку Польщі бачили 
в східній політиці та концепції федералізму з наро-
дами Центральної та Східної Європи на засадах 
так званої «Ягеллонської ідеї», яка мала великий 
вплив на формування моделі відносин поляків 
з державами цього регіону [2, c. 160].
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Запропонована в двадцятих роках минулого 
століття маршалом Польщі Юзефом Пілсудським 
федерація повинна була відродити багатонаціо-
нальну Річ Посполиту з метою уникнення домі-
нування у Східній Європі Німеччини і Росії. Кон-
цепцію Інтермаріуму він почав активно просувати 
після Першої світової війни, яка вказала на потребу 
об’єднання держав цієї зони для захисту їх інтере- 
сів та безпеки. Федерація повинна була включати 
такі нації, як польську, українську, литовську, 
єврейську. Таким чином перший план Пілсудського 
об’єднував Польщу, Білорусь, Україну, Литву.

Через те, що в першому плані країни, які до 
нього входити, побоювалися свого залежного 
становища та узурпації власного суверенітету 
Польщею, вони не стали прихильниками такого 
об’єднання. Юзеф Пілсудський та його послідов-
ники бачили впорядкування простору старої Речі 
Посполитої у формах федерації Польщі, України, 
Білорусі та Литви, які утворювали Міжмор’я. 
Другий план вже включав проєкт конфедерації 
держав, до якої мали увійти незалежні країни 
Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія, Есто-
нія, Молдова, Угорщина, Румунія, Югославія, 
Чехословаччина і, можливо, Фінляндія.

Пілсудський вважав, що саме імперська Росія 
представляє найбільшу загрозу незалежності 
Польщі та інших держав регіону і тому в їх інтер-
еси входила спільна боротьба проти російської 
агресії з одного боку, та німецької з іншого. Мар-
шал бачив Україну у ролі буфера між Росією та 
Польщею, а даний союз мав утворити «санітар-
ний кордон», що вказано у спогадах Уінстона Чер-
чилля: «У Росії почалася сувора, нескінченна зима 
нелюдських доктрин і надлюдської жорстокості, 
а тим часом Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і, 
головним чином, Польща могли протягом 1919 р. 
стати цивілізованими державами і створити сильні 
патріотично налаштовані армії. До кінця 1920 р. був 
утворений «санітарний кордон» з живих національ-
них організацій, сильних і здорових, який охороняє 
Європу від більшовицької зарази; ці організації 
ворожі до більшовизму і застраховані від зараження 
ним завдяки своєму досвіду…» [3, c. 158].

Юзефу Пілсудському так і не вдалося реа-
лізувати свій план, але у нього з’явилося багато 
послідовників, які продовжували розвивати кон-
цепцію Міжмор’я. До розробки проєкту БЧС тією 
чи іншою мірою були причетні також польський 
міністр закордонних справ Юзеф Бек, генерал 
Владислав Сікорський, лідер правонаціоналістич-
ної партії – Конфедерації незалежної Польщі – 
Лешек Мочульський та інші. План Міністра закор-
донних справ Польщі Юзефа Бека полягав у тому, 
що виходячи з реалій, він скоротив Міжмор’я 
до союзу Польщі, Румунії та Угорщини.

Слід згадати також, що вперше нову концепцію 
взаємовідносин з українцями, литовцями і біло-

русами сформулював видатний польський мис-
литель Юліуш Мірошевський, який обґрунтував 
необхідність визволення від Росії Україну, Литву 
і Білорусь. Ця концепція дістала назву «лінії 
Гедройца-Мірошевського» і стала основою сучас-
ної східноєвропейської дипломатії Польщі [4].

Чорноморська доктрина Юрія Липи
В українській геополітичній думці ідеї утво-

рення Міжмор’я сягають кінця ХІХ – початку 
ХХ століття, коли українські політичні та гро-
мадські діячі Ю. Бачинський (1895 р.), М. Міх-
новський (1900 р.) та С. Рудницький (1923 р.) 
намагалися розробити Балто-Чорноморську гео-
політичну концепцію. За часів УНР український 
історик і голова Центральної Ради М. Грушев-
ський виклав ідею створення Балто-Чорномор-
ського альянсу у своїй роботі «Орієнтація чорно-
морська» (1918 р.)

Громадський діяч, письменник, публіцист та 
ідеолог українського націоналізму Юрій Липа 
(1900-1944 рр.) створив власну оригінальну гео-
політичну доктрину, в якій вказував на історичну 
спільність народів, що населяють узбережжя 
Балтійського і Чорного морів, про що йдеться 
в монографічній трилогії «Призначення України» 
(1938 р.), «Чорноморська доктрина» (1940 р.) та 
«Розподіл Росії» (1941 р.).

Найбільш ґрунтовно концепція описана в праці 
«Чорноморська доктрина». Це була перша сис-
темна доктрина, що визначала місце України у світі 
та написана українським вченим. До цього було 
чимало думок щодо ролі українських земель на 
геополітичній арені, але це були в основному ідеї 
політичних діячів, але не науковців. Немало було 
й іноземних доктрин, що проголошували терито-
рію по обидва береги Дніпра як свою власність [5].

Концепція Липи має оригінальний «архітектур-
ний характер». Чорноморський простір він порів-
нює з фортецею, яка має мури, брами, площі, вулиці. 
До чорноморського простору можна дістатися через 
своєрідні «брами», створені самою природою. Гео-
політик називає три таких проходи: Західна (нижня 
течія і гирло Дунаю), Східна (прикаспійські степи 
в районі гирла Волги) та Південна (протоки Бос-
фор і Дарданелли) брами. Серед основних поло-
жень концепції Ю. Липи велика увага приділена 
детальному аналізу річкової мережі, її особли-
вим рисам і важливості для всього регіону. Автор 
також розглядає всі основні річки, що належать до 
басейну Чорного моря, – Дністер, Південний Буг, 
Дніпро, Дон, Кубань, Кума, Кизил-Ірмак і Маріца.

Вказаний геополітичний комплекс має і своє 
«склепіння» у вигляді українських теренів, що 
нависають над Чорним морем від Дунаю до Кав-
казу; «підмурком» же виступає малоазійське узбе-
режжя. Головним недоліком цієї «фортеці» він 
вважає те, що з неї існує лише один широкий шлях 
на великі світові простори. Мається на увазі так 
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званий «Іранський поміст», що дозволить сполуча-
тися через океани з будь-якими країнами світу [6].

Центральними точками описаного регіону 
виступають саме Чорноморський простір і Укра-
їна, яку він називає «українським склепінням». 
Країни, які складають узбережжя Чорного моря та 
території України відіграють провідну роль в цьому 
регіоні. Таке їх розташування має свої переваги та 
недоліки. Позитивними ознаками виступає вдала 
система природних кордонів, які обмежують цей 
простір і захищають його від зовнішньої експансії. 
В концепцію Липи входить також територія Росії, 
тобто природні кордони, на думку дослідника, 
утворюють ліси і болота Білорусі на півночі, на пів-
нічному сході – пустелі, на півдні – Каспійське море 
і гірські масиви Кавказу, далі на захід – плоскогір’я 
Малої Азії, Балканські та Карпатські гори.

Особлива роль відводилася Криму. Як підкрес-
лює Ю. Липа: «Той, хто володіє Севастополем, 
володіє Кримом, той, хто володіє Кримом, воло-
діє Чорним морем» [7, c. 20]. Україна може стати 
могутньою державою, якщо зуміє вести чесну 
і доброзичливу політику стосовно свого тради-
ційного союзника – Білорусі. Її основними союз-
никами повинні стати Туреччина, країни Кавказу 
і Закавказзя, Болгарія. Майбутнє України може 
бути перспективним тільки у союзі з Болгарією 
і Туреччиною – причорноморськими країнами, які 
у прагненні до національної консолідації близькі до 
устремлінь України. Дослідник схилявся до Чор-
номорсько-Балтійської федерації, до складу якої 
входили б Польща, Литва, Білорусь та Україна [7].

Юрій Липа стверджує, що Чорноморський 
простір «становить географічну цілісність, має 
свій геополітичний зміст, свою етнічну спільноту 
та власні вироблені торговельні, культурні й дер-
жавні традиції, що зоднороднили психіку чорно-
морського населення» [7, c. 14].

Концепція українського геополітика покликана 
активно просувати геополітичні інтереси Укра-
їни. Вчений бачить країну лідером серед держав 
регіону. Але сучасні реалії не дозволяють зайняти 
провідне місце в потенційному союзі, тому необ-
хідно налагоджувати партнерські відносини з кра-
їнами, які входитимуть в нього.

Сучасний стан розробки концепції Інтермарі-
уму підживлюється її активним обговоренням як 
в академічних колах, так і серед провідних полі-
тичних діячів країн, що потенційно можуть стати 
учасниками цього геополітичного об’єднання. 
У 2015 році ідея створення Балто-Чорномор-
ського альянсу набула нового звучання після того, 
як новообраний президент Польщі Анджей Дуда 
неодноразово заявляв, що має намір запропону-
вати главам держав Центрально-Східної Європи 
створити «партнерський альянс держав» від Бал-
тійського до Чорного й Адріатичного морів. Напе-
редодні інавгурації 6 серпня 2015 р. А. Дуда висту-

пив за створення Балто-Чорноморського альянсу 
18 держав у складі Польщі, України, Білорусі, 
Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Угорщини, Руму-
нії, Болгарії, Словаччини, Чехії та шести країн 
колишньої Югославії. При цьому А. Дуда висло-
вив готовність обговорити цю ідею на зустрічах 
з главами держав Центрально-Східної Європи. 
Власне, Анджей Дуда продовжив справу, розпо-
чату президентом Польщі Лехом Качинським, 
який незадовго до своєї загибелі пропонував про-
вести міжнародну конференцію про Міжмор’я, 
користуючись змінами в Україні, пов’язаними 
з Помаранчевою революцією 2004 року.

Слід звернути увагу і на дипломатичні події 
останнього часу. У липні 2020 року сформувався 
так званий Люблінський трикутник – тристо-
ронній альянс, який об’єднує Україну, Польщу 
та Литву задля співробітництва в політичні, еко-
номічній, культурній та соціальній сферах. Його 
основною метою є зміцнення діалогу між краї-
нами, підтримка інтеграції України в Європей-
ський Союз та НАТО і спільна протидія росій-
ській агресії в Україні. Наступним кроком стало 
те, що 19-20 жовтня 2020 р. Естонія організувала 
п’ятий саміт і третій бізнес-форум Ініціативи 
трьох морів (неформальна назва – Тримор’я). Це 
стало головною зовнішньополітичною подією 
Таллінна у 2020 році. «Ініціатива трьох морів, що 
була започаткована п’ять років тому президентами 
Хорватії та Польщі Коліндою Грабар-Китарович 
та Анджеєм Дудою, об’єднує 12 держав-членів 
ЄС, розташованих між Балтійським, Чорним та 
Адріатичним морями» [8]. Ця подія визначила 
також і роль України в співдружності. Ухвалені 
у Таллінні рішення дали старт фактичній участі 
України у роботі цього об’єднання.

Початок війни в Україні дав поштовх до форсо-
ваної інтеграції України в європейську спільноту. 
Зважаючи на те, що європейські країни розділи-
лися в поглядах на вирішення ситуації з воєнною 
агресією Росії проти України, цілком імовірним 
стає переформатування Європейського Союзу. 
Частина переважно Західноєвропейських дер-
жав виступає за послаблення санкцій і поступки 
для РФ задля того, щоб стабілізувати власне еко-
номічне положення, адже це призвело до контр-
санкційних дій з боку Росії та падіння еконо-
мічних показників у Європі та світі. Тим часом 
для держав, які безпосередньо межують з краї-
ною-агресором, забезпечення політики безпеки 
є першочерговим і безкомпромісним. Такий роз-
діл у питаннях політичного порядку денного країн 
ЄС може призвести і до фізичного розділення, або 
формування воєнно-політичного «союзу в союзі». 
13 квітня 2022 року в Україні відбулася зустріч 
п’яти президентів – Польщі, Литви, Латвії, Есто-
нії та України, які засвідчили свою політичну під-
тримку та військову допомогу.
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Усі вищезазначені події свідчать про те, що 
найближчим часом нас чекає поява нових альян-
сів і союзів, які змінять геополітичну карту світу. 
Питання національної безпеки і суверенності 
України тепер визначають більш глобальні страте-
гії, і стосуються вони всього світу.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Ідея створення органі-
зації поглибленого співробітництва у Балто-Чор-
номорському регіоні назріла досить давно, але її 
актуальність різко зросла в умовах сьогодення, 
спричинених членством частини країн цієї тери-
торії у Європейському Союзі, прагненням інших 
держав до поглиблення інтеграції з ЄС та агре-
сивними діями Російської Федерації, спрямова-
ними на перешкоджання євроінтеграційним про-
цесам та підрив стабільності в регіоні. Крім того, 
у самому ЄС відбуваються процеси, що усклад-
нюють функціонування та розвиток організації як 
геополітичного суб’єкта, що веде до руйнування 
системи та виходу з нього низки провідних країн.

Відсутність видимих результатів функціону-
вання багатостороннього виміру Східного парт-
нерства ЄС вказує на доцільність створення на 

цьому просторі моделі співтовариства, яке може 
стати новим форматом багатосторонньої співпраці 
та гарантування стабільності і розвитку у Цен-
трально-Східній Європі. Таким об’єднанням може 
стати Інтермаріум, ідеї якого були розроблені ще 
на початку минулого століття.

Обидві концепції – Юзефа Пілсудського та 
Юрія Липи – найбільш ґрунтовно розкривають 
ідею Міжмор’я та взаємно доповнюють одна 
одну, слугуючи основою для формування сучас-
ної концепції Інтермаріуму. Їх ідеї формувалися 
на початку минулого століття, хоч і не втратили 
свою актуальність, але деякі аспекти не врахо-
вують сучасні геополітичні виклики. Тому пер-
спективними напрямами дослідження можуть 
стати: осучаснення ідей концепції Інтермаріуму 
у відповідь тим задачам та цілям, які постали на 
сьогодні перед державами регіону; вивчення ідей 
представників інших країн регіону на це питання, 
що дозволить сформувати цілісну та найбільш 
ефективну модель Інтермаріуму; аналіз та форму-
лювання відповідних сучасності концепцій, які б 
вдосконалили і доповнили альтернативні шляхи 
розвитку країн Балто-Чорноморського регіону.
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Функціонування системи освіти залежить в основному від цілей і завдань, які суспільство встановить для нього. 
Освітня політика як істотна частина державної політики полягає у втручанні держави у процеси навчання окремих 
осіб та соціальних груп. Під час вирішальних моментів реформування шкільництва на передній план виходить 
осмислення історичних передумов, які тісно пов’язані зі специфікою і характером держави. Пріоритетні напрямки 
державної політики Польщі в галузі освіти формувались на тлі різних історичних етапів. Післявоєнна епоха харак-
теризується заходами, які мали велике значення для зміцнення ролі держави у формуванні та розвитку освіти. 
У Польській Народній Республіці мали місце спроби реформування освіти, які значною мірою вплинули на функці-
онування цього державного утворення впродовж 1944 – 1989 рр. Власне, у 1948 році у Польщі запанував комуніс-
тичний лад. Це був період копіювання радянських ідеологічних та економічних моделей. В умовах монопартійної 
системи з культом особистості реформи носили специфічний характер, оскільки запроваджувались не законами, 
а численними інструкціями та розпорядженнями. Наприкінці 80-х рр. – початку 90-х рр. ХХ століття в Республіці 
Польща постала нагальна потреба впровадження радикальних змін у державну систему освіти, яка була позна-
чена впливом рестриктивної політики. Держава мала тотальний контроль над освітнім сектором, уніфіковуючи при 
цьому навчальні програми та плани. Таким чином, корективні заходи відбувались на тлі успадкованих управлін-
ських рішень від попередньої політичної системи. Відповідно цей процес вимагав створення правових, структурних 
та організаційних основ для проведення освітньої демократичної політики. У статті висвітлюються особливості роз-
витку державної освітньої політики в Польській Народній Республіці.

Ключові слова: державна політика в галузі освіти, державна освітня політика в Польській Народній Республіці, 
освіта, реформи.

The functioning of the education system depends mainly on the goals and objectives that society will set for it. 
Educational policy as an essential part of state policy consists in the intervention of the state in the learning processes of 
individuals and social groups. Outline of the historical preconditions that are closely linked to the specifics and nature of 
the state plays a significant role during the decisive moments of reforming the education system. Priority directions of the 
state policy of Poland in the field of education were formed on the background of different historical stages. The post-war 
era is characterized by measures that were of great importance for strengthening the role of the state in the formation and 
development of education. Attempts to reform education took place in the Polish People's Republic, which significantly 
affected the functioning of this state entity during 1944 – 1989. In fact, in 1948 the communist regime came to power in 
Poland. It was a period of copying Soviet ideological and economic models. In the conditions of a single-party system 
with a cult of personality, the reforms had a specific character, since they were not implemented by laws, but by numerous 
instructions and orders. In the late 1980s - early 1990s of the 20th century there was an urgent need to introduce radical 
changes of the state education system, which was marked by the influence of restrictive policies. The state had total control 
over the education sector, while unifying curricula and plans. Thus, corrective measures took place against the background 
of inherited management decisions from the previous political system. Accordingly, this process required the creation of 
legal, structural and organizational foundations for the implementation of democratic educational policy. The article deals 
with the peculiarities of the development of state educational policy in the Polish People's Republic.

Key words: state educational policy, state education policy in the Polish People's Republic, education, reforms.

Вступ та постановка проблеми. Історичні 
передумови тісно пов’язані зі специфікою і харак-
тером держави. Їхнє осмислення виходить на 
передній план під час вирішальних моментів 
реформування шкільництва. Іноді, незважаючи на 
матеріальні, соціальні та економічні аргументи, 
неможливо переконати громадськість стосовно 
необхідності запроваджувати зміни. Звідси – 

роль культурних стереотипів, знання яких може 
сприяти створенню стратегії освітньої реформи 
[25, с. ХХ]. Особливою мірою національна та дер-
жавна самобутність проявляє себе в період впрова-
дження шкільних реформ. У цьому контексті слід 
наголосити, що пріоритетні напрямки державної 
політики Польщі в галузі освіти формувались на 
тлі різних історичних етапів.



175

Регіональні студії, 2022
♦

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню дослідження ровитку державної освіт-
ньої політики в Польській Народній Респу-
бліці присвячені праці передусім таких учених, 
як Ч. Банах, Б. Ваґнер, Є. Ейслер, Й. Зданьскі, 
А. Каміньскі, Ю. Красускі, Є. Куберскі, Ч. Купі-
сєвіч, Б. Морачевска, Д. Ярош. Системний аналіз 
проблематики необхідний з метою вироблення 
правових, структурних та організаційних основ 
для проведення освітньої демократичної політики.

Метою даної роботи є висвітлення особли-
востей розвитку державної освітньої політики 
в Польській Народній Республіці.

Результати дослідження. У Польській Народ-
ній Республіці мали місце спроби реформування 
освіти, які значною мірою вплинули на функціо-
нування цього державного утворення впродовж 
1944–1989 рр. Власне, у 1948 році у Польщі запа-
нував комуністичний лад. Це був період копію-
вання радянських ідеологічних та економічних 
моделей. В умовах монопартійної системи з куль-
том особистості реформи носили специфічний 
характер, оскільки запроваджувались не зако-
нами, а численними інструкціями та розпоря-
дженнями [24, с. 108–110]. Інструкцією Міністер-
ства освіти від 8 травня 1948 року була введена 
універсальна, рівноправна, семикласна початкова 
школа, обов’язкова для дітей віком від 7 років. 
Цим закладено основи системи, на якій базувалась 
подальша освіта в професійно-технічних учили-
щах або в чотирирічних ліцеях. У 1949/1950 н.р. 
у навчальні плани з п’ятого класу введено росій-
ську мову, що мало поглиблювати почуття дружби 
з російським народом та іншими народами Радян-
ського Союзу у пов’язі із захопленням досягнен-
нями соціалістичного будівництва [9, с. 124–125]. 
Створена система була повною мірою централізо-
вана та монополізована державою, оскільки влада 
мала всі важелі впливу – фінансові, управлінські 
та , а також контроль за освітою [14, с. 57].

Польська повоєнна влада на чолі з главою 
уряду Польської Народної Республіки Юзефом 
Циранкєвічем (1911 – 1989) не оминула увагою 
й вищу освіту. Першим правовим актом, що без-
посередньо стосувався вищих навчальних закла-
дів, була постанова Ради міністрів від 28 жовтня 
1947 року. Нею затверджено принцип колегіаль-
ності в управлінні університетами, надано най-
більшу владу сенатові та радi факультету, запрова-
джено трирічне професійне навчання та дворічну 
магістратуру. Однак, уже наприкінці 40-х рр. 
окреслилась тенденція до обмеження автономії 
університету, який перетворено на важливу скла-
дову будівництва соціалізму. В такий контекст 
вписується «Закон про вище шкільництво та пра-
цівників науки» («Ustawa o szkolnictwie wyższym 
i o pracownikach nauki») від 15 грудня 1951 року, 
головним завданням якого було пришвидшення 

соціалістичної реконструкції освіти на кшталт 
радянської парадигми. У статті 1 Закону визначено 
призначення вищих навчальних закладів: «Вищі 
школи, формуючи та виховуючи кадри народної 
інтелігенції в дусі жертовного служіння батьків-
щині, боротьби за мир та соціалізм: 1) готують 
працівників з найвищим рівнем професійної ква-
ліфікації, 2) готують працівників, здатних до само-
стійної наукової розробки проблем при виконанні 
своєї професії, 3) формують працівників науки 
і готують їх до дидактичної та науково-дослід-
ницької діяльності, 4) організовують і проводять 
наукові дослідження, 5) беруть участь у популя-
ризації науки і техніки та в поширенні наукового 
погляду на світ [21, с. 57]. Рішення центральної 
влади в галузі освіти завжди були тісно пов’язані 
з політичною ситуацією. 

Важливий крок у розвитку державної освітньої 
політики Польщі зроблено 23 березня 1956 році, 
коли побачив світ декрет про обов’язковість 
навчання [4, с. 53–54]. Вперше в історії Польщі 
введено обов’язок закінчити початкову школу. 
Нормативне регулювання цього питання, а саме 
покладання відповідальності на батьків (опіку-
нів) за виконання обов’язку навчання дітей віком 
від 7 до 16 років, позитивно вплинуло на освіту 
загалом [26, с. 229]. Загалом післявоєнна епоха 
характеризується заходами, які мала велике зна-
чення для зміцнення ролі держави у формуванні та 
розвитку освіти. Зокрема, уніфіковано навчальні 
програми, що забезпечували можливість переходу 
від початкового на середній рівень незалежно від 
соціального походження та статі. Вища освіта теж 
стала більш доступною.

На початку 60-х рр. ХХ ст. трансформації 
в освіті були позначені пропагандистським наван-
таженням. Рішенням Сейму у 1958 році було про-
голошене державне святкування в 1960–1966 рр. 
тисячоліття польського державного суверенітету 
та польської культури. В рамках запрограмованих 
урочистостей запроваджувалась освітня програма 
«Тисяча шкіл до 1000-річчя» під керівництвом 
першого секретаря Польської об’єднаної робочої 
партії Владислава Ґомулки (1905–1982). Йшлося 
про будівництво 1000 нових шкіл на бюджетні 
та суспільні кошти, які повинні були задоволь-
нити потреби освітньої галузі у зв’язку з демо-
графічним вибухом. І цей масштабний проект 
був успішно реалізований: 4 вересня 1965 року 
у Варшаві було офіційно відкрито новозбудовану 
тисячну школу. Всього в рамках кампанії побудо-
вано 1417 навчальних закладів, які в модернізова-
ному вигляді функціонують й досі. Примітно, що 
на школи покладалась не тільки освітня, але й мілі-
тарна функція. Тому більшість з них збудовано 
у західній Польщі, щоб у разі виникнення бойових 
дій у них можна було облаштувати польові лікарні 
[19, с. 60]. Мав проект і негативні наслідки. 
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Як стверджує Марта Загорска, «діти з багатьох 
сіл, замість того, щоб навчатися в школі поблизу 
місця свого проживання, збудованій їхніми бать-
ками, перевозились, нерідко в скандальних умо-
вах, до переповнених, працюючих у декілька змін, 
шкіл у ґмінах» [24, с. 47]. У результаті проведе-
ної реформи й побудови ґмінних зведених шкіл 
припинила своє існування ціла низка невеликих 
навчальних закладів у сільській місцевості. 

У 1966 році відбулося об’єднання Міністерства 
освіти та Міністерства вищої освіти в Міністер-
ство освіти та вищого шкільництва. Новостворе-
ний орган виконавчої влади очолив історик Ген-
рик Яблоньскі (1909 – 2003), який спрямував свою 
діяльність на цілісність організації всієї системи 
освіти. Ця єдність мала забезпечуватись тоталь-
ним контролем владою всіх рівнів освіти. Регре-
сивним у цьому плані став 1969 рік, коли керівни-
цтво університетів було повністю підпорядковане 
адміністративним органам. Ідеться про реакцію 
влади на студентські протести в березні 1968 року 
проти внутрішньої та зовнішньої політики Поль-
ської Народної Республіки [5, с. 396]. Підпоряд-
кування університетів владі стало актом прояву 
її страху перед незалежністю середовища вищої 
школи. Відтоді міністр освіти та вищого шкіль-
ництва визначав правила внутрішньої організації, 
плани наукових досліджень, регламент навчання 
та навчальні плани. Раді Міністрів було надано 
право створювати, трансформувати та ліквідувати 
вищі навчальні заклади. В якості консультатив-
ного органу створено Головну рада, що склада-
лася з професорів та доцентів, які представляли 
основні напрями вивчення. Очолював Головну 
раду міністр, який, крім того, призначав ректорів 
і проректорів. Пріоритетне завдання університе-
тів убачалось у забезпеченні гармонійного розви-
тку, здійсненні освітньої, наукової та дидактичної 
роботи [26, с. 228]. Відповідно до соціальної полі-
тики партії, були вжиті заходи щодо збільшення 
кількості студентів із селянських і робітничих 
сімей. Наприкінці 60-х рр. введено переваги для 
робочої та селянської молоді у вигляді додаткових 
балів для вступу в університети [22, с. 89–90]. Уні-
верситети проводили курси підготовки для учнів із 
цих середовищ, де їм прививали, зокрема, лояльне 
ставлення до режиму. Натомість для студентів 
мала місце інша форма дисциплінування – заняття 
з предмета «Основи політичних знань» [2, с. 57]. 

Загалом у системі ідеологічної та політичної 
підготовки студентів були важливі такі предмети, 
як «Політична економіка», «Основні ідеї марк-
систської філософії та теорії соціального розви-
тку», «Основи політичних знань». «Політична 
економія» викладалась на першому або другому 
році навчання в обсязі від 90 до 180 годин для всіх 
напрямів навчання економічного, педагогічного, 
сільськогосподарського, технічного спрямування. 

З підвалинами марксистської теорії ознайомлю-
вали в обсязі 180 годин студентів гуманітарних 
напрямів в університетах і в усіх педагогічних 
інститутах, в обсязі 120 годин для студентів мате-
матично-природничих факультетів, вищих педаго-
гічних, економічних, сільськогосподарських шкіл, 
медичних академій [22, с. 91].

Наступна реформа припала на початок 70-х рр. 
ХХ ст., коли ЦК Польської об’єднаної робочої партії 
очолив Едвард Ґєрек (1913–2001). Вже у 1970/1971 
н.р. Міністерство освіти та вищого шкільництва 
підготувало нововведення: складання іспиту зрі-
лості перестало бути обов’язковим. Замість матури 
випускники отримували свідоцтво про закінчення 
середньої школи, що давало їм право навчатись 
у професійних школах. Натомість матура зали-
шалась передумовою вступу в університети 
[10, с. 21–22]. Цього ж навчального року з’явились 
фізико-математичні, гуманістичні, хіміко-біоло-
гічні та географічні профільні класи в загально-
освітніх ліцеях. До того ж, уперше в повоєнній 
історії окремим розпорядженням міністра освіти 
та вищого шкільництва Генрика Яблонського 
врегульовано сукупність питань, пов’язаних із 
здійсненням педагогічного нагляду як основної 
функції управління освітою. Принципи здій-
снення педагогічного нагляду були переглянуті 
в розпорядженні від 25 листопада 1982 року Міні-
стра освіти і виховання Болеслава Фарона [16].

Важливою подією для розвитку освітньої галузі 
Польщі став VI-й з’їзд Польської об’єднаної робіт-
ничої партії, який відбувся 6–11 грудня 1971 року 
під гаслом «Щоб Польща міцніла, а люди жили 
в достатку» [23, с. 307]. Почесними гостями заходу 
були Леонід Брежнєв, Еріх Гонекер, Ґустав Гусак. 
У резолюції з’їзду влада підкреслила необхідність 
оновлення навчально-виховного процесу, вдо-
сконалення структури освіти та її територіальної 
мережі, а також більш тісного поєднання шкіл з еко-
номічними потребами держави, навколишнього 
середовища, молодіжними організаціями. Осібне 
місце в цій політиці відводилось питанню підви-
щення рівня освіти в сільських школах [26, с. 234]. 

У 1971 році було скликано Комітет експертів 
з метою підготовки звіту про стан освіти в Поль-
ській Народній Республіці, що складався зі 24 екс-
пертів з наукових, педагогічних, політичних 
і громадських кіл. Їхнім головним завданням було 
проведення аналізу тогочасної шкільної системи 
та інші форми освіти в Польщі, складення про-
позицій щодо модифікації та вдосконалення цієї 
системи, проектування майбутньої моделі освіти 
в контексті перспективних соціальних, технічних 
та культурних перетворень [11, с. 14].

Комітет під керівництвом Яна Щепаньського 
(1913–2004) розробив і представив 1973 року 
разом з проектом реформи «Звіт про стан освіти 
в ПНР» («Raport o stanie oświaty w PRL») [15]. 
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У документі вказано на основні недоліки того-
часної системи: а) обов’язкова освіта лише від 
семирічного віку, б) надто розбудована система 
професійної освіти, в) недоладна система під-
готовки вчителів, г) нерівність освітніх мож-
ливостей міського та сільського населення,  
ґ) перевантаженість навчальних програм, д) нее-
фективність навчання. Все це засвідчувало 
низьку ефективність навчання, централізацію 
освіти, а також необхідність перебудови системи 
освіти та виховання. Відтак проект реформи 
системи освіти містив чотири варіанти: варіант 
І А опирався на популяризацію середньої освіти 
в рамках існуючої структури; варіант I B зміню-
вав шкільництво шляхом запровадження загаль-
ної середньої освіти в рамках дванадцятирічної 
школи; варіант II A передбачав забезпечення 
доступу до середньої освіти на рівні десятиріч-
ної школи; варіант II B базувався на функціону-
ванні одинадцятирічної загальноосвітньої школи 
[1, с. 136]. Усі варіанти реформування системи 
освіти об’єднувало прагнення вирівняти «шкіль-
ний старт для дітей, що походять з різних класів 
і соціальних верств, а також усунути двоїстість 
долі шкільної молоді» [12, с. 163].

Більшість членів Комітету експертів підтри-
мала варіант II B, який вважався оптимальним та 
реалістичним для реалізації до 1980 року. Однак, 
депутати Сейму обрали партійно-урядовий проект, 
який згадана комісія рекомендувала найменше. 
13 жовтня 1973 року прийнято закон «У справі 
національної системи освіти» («W sprawie systemu 
edukacji narodowej»), у преамбулі якого зазначено: 
«У двохсоту річницю створення Комісії національ-
ної освіти комісії Сейм Польської Народної Рес-
публіки, – звертаючись до світлих і прогресивних 
традицій народу та прагнучи забезпечити всебіч-
ний розвиток зростаючого покоління, підготувати 
висококваліфікованих фахівців для національної 
економіки, що динамічно розвивається, та підви-
щити рівень загальної та професійної освіти сус-
пільства, – приймає закон щодо подальшого роз-
витку системи освіти в нашій країні» [20, с. 537]. 
Йшлося про запровадження десятирічної уніфіко-
ваної універсальної школи, яка мала б охоплювати 
як початкову, так і середню ланки. 

Найбільш суперечливою ідеєю була ліквідація 
середніх шкіл. У суспільстві панувало сприйняття 
середніх шкіл як ланки, що давала можливість під-
готуватись до здобуття вищої освіти. Законом така 
перспектива звужувалась до кількісно обмеженої 
групи переможців олімпіад, випускників про-
фесійно-технічних навчальних закладів, а також 
випускників десятирічної школи після принаймні 
двох років зразкової роботи або військової служби. 
Тільки завершення дворічного вивчення спрямо-
ваної спеціалізації мали на меті дозволити випус-
книку подати заявку на вступ до середньої школи. 

Влада розпочала реалізовувати свій план 
у 1976 році, попри критику численних соціальних 
та професійних груп [26, с. 234–235]. Проте під 
тиском громадськості очільники Польської Народ-
ної Республіки були змушені вдаватися до посту-
пок, у тім числі й відмовитись від реформи освіти, 
яка протривала один рік. Збурення в суспільстві 
спровокував значною мірою той факт, що влада не 
використовувала належним чином напрацювання 
експертів, які розробляли шляхи розвитку системи 
освіти з урахуванням запитів польського народу. 
«Соціальні події 1980–81 років призвели, – акценту-
вав Тадеуш Левовіцкі, – до призупинення системної 
реформи, запланованої на противагу думці експер-
тів та багатьох соціальних груп. Досвід цих років, 
однак, зримо показав, що освітні реформи стають 
дедалі більше сферою діяльності політиків, а роль 
педагогів (чи ширше – експертів) підлягала маргі-
налізації. Подальші події підтвердили тенденцію 
до відриву реформаторських задумів і діяльності 
державної адміністрації від поглядів і пропозицій 
експертів» [13, с. 64–65]. Отже, влада повернулась 
до моделі освіти, яку визначав Закон про освіту 
від 1961 року й яка базувалась на восьмикласній 
початковій школі. У цьому зв’язку слід наголо-
сити: сучасна система освіти Польщі має свою 
передісторію, що сягає 70-х рр. ХХ ст., коли в кра-
їні над Віслою постав опозиційний освітній рух. 

Загалом демократичну опозицію Польщі, яка 
діяла в 1976–1989 рр., справедливо вважають 
феноменом польського громадянського суспіль-
ства [7, с. 34]. Особливості цього унікального 
явища, що не мало аналогів в інших країнах 
Східної Європи з огляду на його полівимірність, 
Юліта Рунц пояснює в такий спосіб: «…у Польщі 
утворилася доволі багата на форми система соці-
альних ініціатив (екологічні групи, економічні, 
освітні, благодійні товариства, політичні клуби, 
академічні спілки) зі значими внутрішніми від-
мінностями. Отже, ми мали справу з процесом 
повільного формування основ громадянського 
суспільства» [17, с. 87].

Діяльність опозиційного освітнього руху була 
своєрідною формою опору тогочасній тоталітар-
ній системі. На думку Боґуслава Сліверського, 
йшлося про «можливість емансипації суспіль-
ство до формування компетенцій брати участь 
у політичній трансформації» [18, с. 30]. Значною 
мірою це явище дотичне до Католицької Церкви 
як символу трансцендентних соціально-мораль-
них цінностей [5, с. 703]. Доцільно відзначити 
той факт, що згадані опозиційні та дисидентські 
сили очолили не представники освітньої ланки, 
а головно політики. З-поміж них виокремимо, 
у першу чергу, таких діячів, як уродженець 
Львова, майбутній міністр праці та соціальної 
політики (1989–1991; 1992–1993) Яцек Куронь 
(1934–2004), а також Адам Міхнік, від 1989 
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головний редактор видання «Газета виборча», 
та Владислав Фрасинюк, лідер партії «Унія сво-
боди» в 2001 – 2005 рр. У серпні 1980 року від-
бувся робітничий протест, який і ознаменував 
перебудову системи освіти: скасовано шкільну 
реформу, що не відповідала суспільним очіку-
ванням, і знижено робоче навантаження педа-
гогічних працівників. Того ж року було засно-
вано професійну спілку «Солідарність» (Związek 
Zawodowy «Solidarność»), «Польське педагогічне 
товариство» (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne) 
та «Комітет захисту прав дитини» (Komitet 
Ochrony Praw Dziecka).

На освітню політику 80-х рр. у Польщі, на думку 
Чеслава Банаха, вплинули передусім два явища: 
«…по-перше, пошуками й спробами реформу-
вання національної системи освіти у 70-х роках 
(«Доповідь про стан освіти в ПНР», Ухвала Сейму 
ПНР від 13 жовтня 1973 р. стосовно національної 
системи освіти) й, по-друге, – критична оцінка 
стану освіти, умов реалізації освітніх завдань, 
що призвело до припинення реалізації структур-
ної реформи шкільної системи ухвалою Сейму 
від 26 січня 1982 року» [3, с. 3]. До активізації 
впровадження нового бачення освітнього процесу 
суттєво спричинився видатний польський мис-
литель, культуролог і педагог Богдан Суходоль-
скі (1903–1992), який ініціював проведення між-
дисциплінарної конференції «Польща 2000», що 
проводилась упродовж 1981–1988 рр. Усе це під-
тверджує той факт, що суспільні передумови зна-
чною мірою пов’язані з соціальною структурою, 
її трансформаціями та їхнім впливом на систему 
освіти та виховання. 

Функціонування системи освіти залежить 
в основному від цілей і завдань, які суспільство 
встановить для нього. Освітня політика як істотна 
частина державної політики полягає у втручанні 
держави у процеси навчання окремих осіб та соці-
альних груп. У своїй праці «Про зміни в освіті. 
Контексти, загрози й можливості» («O zmianach 
w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości») 
Тереса Гейніцка-Безвіньска розрізняє залежно від 
масштабів цього втручання наступні її підвиди: 
а) ліберальна політика; держава незначною мірою 
бере участь в організації, функціонуванні, фінансу-
ванні та нагляді за шкіл, прийнятті принципів віль-
ного освітнього ринку; б) демократична політика; 
державний інтервенціонізм приймається в сфері 
освіти з різними формами виконання обов’язку 
навчання, але за чітко встановленими принципами 
фінансування та відбору; в) рестриктивна політика; 
держава повністю контролює шкільну систему, 
розробляє контрольний апарат, навчальні програми 
та плани, напрямки діяльності вчителів [8, с. 65]. 

Висновки. Наприкінці 80-х рр. – початку 
90-х рр. ХХ століття в Республіці Польща постала 
нагальна потреба впровадження радикальних змін 
у державну систему освіти, яка була позначена 
впливом рестриктивної політики. Держава мала 
тотальний контроль над освітнім сектором, уніфі-
ковуючи при цьому навчальні програми та плани. 
Таким чином, корективні заходи відбувались на 
тлі успадкованих управлінських рішень від попе-
редньої політичної системи. Відповідно цей про-
цес вимагав створення правових, структурних та 
організаційних основ для проведення освітньої 
демократичної політики.
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У сучасних умовах стрімкого розвитку міжнародного комунікаційного простору, нового значення набуває імідж 
держави та процес його формування. Одним з ключових викликів політичної науки є вироблення концептуалізованої 
та послідовної стратегії конструювання привабливого зовнішньополітичного іміджу держави. Наукові пошуки алго-
ритму ефективного державного іміджмейкінгу часто нівелюються особливостями кожної окремої держави. В даній 
царині наукового пізнання емпіричні дослідження суттєво випереджають теоретичні. Фактично розробка концепцій 
зовнішньополітичного іміджу держави формується на вдалому досвіді процесу іміджмейкінгу держав-лідерів, в той 
же час існує попит на розробку узагальненої, адаптивної моделі конструювання іміджу держави. Тенденції розвитку 
політичного іміджмейкінгу вказують на перевагу ірраціональної, креативної складової цього процесу. Динамічність 
політичної сфери актуалізує неформальні, ситуативні інструменти іміджевої політики. Процес іміджмейкінгу індиві-
дуальний для кожної окремої держави, оскільки історично усі суб’єкти світової політики знаходяться у різних умовах 
та володіють різним потенціалом, тож механічне впровадження вдалих іміджевих стратегій не є ефективним. 

 У статті здійснено аналіз останніх наукових здобутків стосовно даної тематики, як вітчизняних, так і закордон-
них авторів. Досліджено основні елементи сучасного зовнішньополітичного іміджу держави з боку структурного та 
системного підходу. Наведено ряд наукових концепцій, згідно яких можливо окреслити основні теоретичні тенденції 
трансформації іміджу держави в умовах інформаційного суспільства. Через відсутність чіткої структурної моделі 
аналізу зовнішньополітичного іміджу держави автором запропоновано окремі актуальні характеристики іміджу, за 
якими можливо з’ясувати його наукову диференціацію. 

У підсумку зроблено висновки стосовно розвитку сучасного напряму іміджування держави як ключового актора 
світової політики. Окреслено наукові перспективи подальшого розвитку даного напряму як у теоретичному, так 
і у прикладному аспекті.

Ключові слова: імідж, іміджмейкінг, імідж країни, імідж держави, зовнішньополітичний імідж держави.

In modern conditions of rapid development of the international communication space, the image of the state and the 
process of its formation acquires new significance. One of the key challenges of political science is to develop a concep-
tualized and consistent strategy for constructing an attractive foreign policy image of the state. Scientific research into 
the algorithm of effective state image-making is often leveled by the peculiarities of each individual state. In this area of 
scientific knowledge, empirical research is significantly ahead of theoretical. In fact, the development of concepts of for-
eign policy image of the state is formed on the successful experience of the image-making process of leading states, at 
the same time there is a demand for the development of a generalized, adaptive model of constructing the image of the 
state. Trends in the development of political image-making indicate the superiority of the irrational, creative component of 
this process. The dynamism of the political sphere actualizes informal, situational tools of image policy. The image-making 
process is individual for each individual state, because historically all subjects of world politics are in different conditions 
and have different potential, so the mechanical implementation of successful image strategies is not effective.

The article analyzes the latest scientific achievements on this topic, both domestic and foreign authors. The main 
elements of the modern foreign policy image of the state from the point of view of structural and system approach are 
investigated. A number of scientific concepts are presented, according to which it is possible to outline the main theoretical 
trends in the transformation of the image of the state in the information society. Due to the lack of a clear structural model 
for the analysis of the foreign policy image of the state, the author proposes some relevant characteristics of the image, 
according to which it is possible to determine its scientific differentiation.

As a result, conclusions were made regarding the development of the modern direction of image of the state as a 
key actor in world politics. The scientific prospects of further development of this direction in both theoretical and applied 
aspects are outlined.

Key words: image, image-making, country image, state image, foreign policy image of the state.

Основними складовими елементами сучас-
ного комунікаційного простору є образ та імідж. 
Їх вплив на розвиток сфери міждержавних кому-
нікацій неможливо назвати безмежним, але його 
точно важко переоцінити. Більшість держав сьо-
годні зацікавлені у формуванні власного прива-
бливого зовнішньополітичного іміджу, який вже 
давно використовується державами-лідерами для 
посилення власного впливу на світовій арені.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасні тенденції розви-
тку міжнародних відносин демонструють необхід-
ність наявності привабливого іміджу держави, на 
основі якого формується довіра до будь-яких дій 
цього політичного актору з боку світового спів-
товариства. Критерії держави-лідера, приміром 
військовий потенціал та економічний розвиток, 
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у ХХІ ст. трансформувались у політику «м’якої 
сили», пріоритетами якої є комунікаційний та 
дипломатичний потенціал держави, її авторитет 
і репутація у сучасному геополітичному просторі. 
Перед державою постає питання формування 
власного привабливого зовнішньополітичного 
іміджу, управління ним та його репрезентації. За 
таких умов постає питання структурних елемен-
тів сучасного зовнішньополітичного іміджу дер-
жави та визначення чинників, котрі забезпечують 
механізм формування стійкого та привабливого 
іміджу держави як актора світової політики. Висо-
кий попит на формування зовнішньополітичного 
іміджу держави призводить до непропорційного 
розвитку прикладних та теоретичних досліджень 
в цій сфері наукового пізнання. Сучасна політична 
наука радше вивчає приклади успішного імідж-
мейкінгу країн-лідерів, модель іміджу яких є над-
звичайно ресурсозатратною.

Актуальність наукової розвідки обумовлена 
попитом розробки універсальної структури 
зовнішньополітичного іміджу держави. Сучасні 
теоретичні дослідження в сфері державного імі-
джевого позиціонування на міжнародній арені 
зазначають, що в умовах глобалізації та інфор-
матизації на цей процес впливає велика кількість 
факторів, більшість з яких досить важко прогнозу-
вати та навіть передбачити. Імідж держави, незва-
жаючи на велику кількість підходів до його визна-
чення, є результатом комунікативних дій, зокрема 
безпосереднього знайомства з країною або сприй-
няття інформації про неї. Відкритим питанням 
у сфері теоретико-політологічних досліджень 
залишається визначення складових елементів імі-
джу держави та сприйняття цих елементів іміджу 
іншими акторами політики.

Мета статті: політологічний аналіз сучасних 
теоретичних концепцій щодо дослідження зовніш-
ньополітичного іміджу держави.

Аналіз останніх досліджень, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Аналіз літератури стосовно 
вивчення проблеми іміджу держави дозволяє нам 
виділити декілька основних теоретико-методоло-
гічних підходів, в рамках яких здійснюється полі-
тологічний аналіз іміджу держави і кожен з яких 
пропонує власну його модель. 

1. Геополітичний підхід. В рамках цього під-
ходу інформаційний простір розуміється як певна 
віртуальна територія, в кордонах якої взаємодіють 
різноманітні політичні суб’єкти, що керуються 
необхідністю контролювати особистий інформа-
ційний сегмент, ефективно протистояти конкурен-
там та розширювати сферу власного впливу. Про-
відним представником цього підходу є Д. Замятін. 
На його думку геоекономічні образи – це певна 
проекція тієї чи іншої геоекономічної струк-
тури на сферу свідомо прийнятих управлінських 

рішень, які стосуються певного регіону. Д. Замя-
тін надає геополітичні образи держав, намагаю-
чись пояснити, як географічні умови впливають 
на політичну сферу держави. Цей підхід орієнту-
ється на цілеспрямоване та чітке структурування 
уявлень стосовно географічного простору, до 
якого відносять найбільш яскраві символи, знаки 
та образи, а також і характеристику певних тери-
торій, країн чи регіонів, характеризуючи їх з полі-
тичної точки зору. Автор розглядає модель геогра-
фічного образу країни у вигляді піраміди, в основі 
якої знаходиться головний образ, який базується 
на глибоких культурно-історичних передумовах, 
він в свою чергу підтримується іншими образами. 
Географічний образ складається зі стійких про-
сторових уявлень, які виникають в результаті люд-
ської діяльності. Це, як правило, когнітивні моделі 
визначення оточуючого географічного простору 
«географічної реальності», але ці образи можуть 
трансформуватись в залежності від діяльності 
людини та поставленої мети. Поєднання геогра-
фічних образів утворюють певні системи, в яких 
головний географічний образ доповнюється під-
тримуючими образами. Трансформація такої 
системи відбувається в залежності від зовнішніх 
умов, але саме головний географічний образ, який 
виступає основним утворюючим елементом в сис-
темі, залишається незмінним.

2. Іміджевий підхід. Його основними представ-
никами виступають Д. Гавро та Е. Галумов. В рам-
ках цього підходу розробляється власна модель 
іміджу держави, котру запропонував Е. Галумов. 
Вона має такі компоненти, як: образ демократії, 
імідж влади, імідж економіки, імідж збройних сил, 
імідж інформаційної політики. Іншу структуру імі-
джу держави запропонував Д. Гавро. В ній пред-
ставлені такі складові, як: образ лідера держави, 
політичний режим, положення та функціонування 
ЗМІ, законодавство, політична історія, видатні 
події, державні бренди та ресурси. При зміні пара-
метрів будь-якого компонента з цих зазначених 
структур змінюється і імідж держави, який, по 
суті, і є відображенням структури різних іміджів. 

3. Брендінговий підхід. Його представники 
А. Чуміков та М. Бочаров запропонували концеп-
цію «регіон – територія – бренд». Автором класич-
ного визначення бренду є Д. Акерд, який вважає, 
що бренд – це багатосторонній конструкт, який 
складається з функціональних, емоційних, комуні-
каційних і стратегічних елементів, здатних своєю 
взаємодією сприяти створенню унікальних набо-
рів асоціацій у свідомості споживача. Бренд іден-
тифікує та представляє у зовнішньому середовищі 
об’єкт, який завдяки стимулюванню його позитив-
ного сприйняття стає авторитетним та популярним. 

4. Маркетинговий підхід. З точки зору даного 
підходу процес формування іміджу держави 
досліджується в рамках ринкових понять попиту 
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та пропозиції. На думку дослідника політичного 
маркетингу И. Недяк центральні дослідницькі 
та практичні задачі політичного маркетингу – це 
виявлення потреб та запитів громадян та їх задово-
лення шляхом створення на базі отриманих даних 
політичної пропозиції та її ефективне просування. 
При маркетинговому підході до політики принци-
пово змінюються відносини між агентами полі-
тичного поля, необхідне переосмислення в більш 
широкому теоретичному аспекті, сам факт виник-
нення та всеохоплюючого поширення та легіти-
мація структур, які забезпечують формування та 
доставку політичного іміджу виборцям, за допо-
могою політичного маркетингу та менеджменту. 
Імідж формується через інститути представництва 
держави, а вся інша сукупність індивідуальних 
груп та суб’єктів виступають в ролі споживачів 
на ринку політичних товарів. Сутність маркетин-
гового підходу до іміджу держави полягає в тому, 
щоб за допомогою маркетингових технологій пози-
тивно впливати та видозмінювати зовнішньопо-
літичний імідж держави. Розглядаючи маркетин-
говий підхід стосовно вивчення іміджу держави, 
слід згадати справедливе зауваження Ф. Котлера 
стосовно того, що з розвитком певні організації 
втрачають сутнісне розуміння свого початкового 
призначення та перетворюються у самодостатні 
структури, які не беруть до уваги потреби спожи-
вача на політичному ринку. Тому в наш час при 
формуванні іміджу держави основна увага приді-
ляється використанню інформаційних технологій, 
реклами, зв’язків з громадськістю, паблісіті та ін. 
технологіям. І часто забувається той факт, що імідж 
держави має відображати реальну ситуацію в кра-
їні та її досягнення. Тобто, імідж-інформація має 
відображати реальні ознаки носія іміджу, про що 
часто забувають в сучасній політичній практиці. 

Що ж стосується сучасної української полі-
тичної думки з даної проблематики, вона харак-
теризується прикладним напрямом досліджень, 
наукові пошуки вчених-політологів радше направ-
лені на вирішення існуючих іміджевих проблем 
держави, а не на пошук теоретичного концепту 
зовнішньополітичного іміджу держави. Дослі-
дження вітчизняної політології орієнтовані пере-
важно на внутрішнє середовище, адаптуючись 
до попиту політичного ринку. Серед українських 
дослідників іміджу держави можна відзначити 
таких, як В. Бебик, Н. Варна, І. Пантелейчук та ін., 
фахівницю у сфері іміджування державної служби 
І. Криничну та представницю досліджень іміджу 
з боку психологічного підходу К. Атаманську.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Перш ніж надати визначення 
поняттю імідж держави, слід чітко розмежувати 
два, на перший погляд тотожні, поняття «імідж 
держави» та «імідж країни». Імідж держави – це 

цілеспрямовано сформований в суспільній сві-
домості, емоційно забарвлений, образ держави, 
її владних інститутів, політичної, економічної та 
соціальної системи. Що ж стосується іміджу кра-
їни, то під цим поняттям слід розуміти передусім 
такі характеристики і фактори, як: географічні, 
культурно-історичні та етно-конфесіональні осо-
бливості країни.

В рамках міждисциплінарного підходу гео-
графічної іміджелогії, зважаючи на певні марке-
тингово-географічні та рекреаційно-географічні 
аспекти дослідження «іміджу» та «образу» тери-
торії, ряд авторів такі, як Д. Замятін,А. Кашлев та 
інші вважають за доцільне відокремлення понять 
«імідж держави» та «образ держави». Розуміючи 
під першим результат цілеспрямованої діяльності 
політтехнологів, а під другим – стихійний процес 
сприйняття. Існує й протилежна точка зору, яка 
вважає таку диференціацію штучною, аргументу-
ючи це тим, що у практичній площині важко визна-
чити, які окремі елементи системи позиціювання 
держави, під впливом яких чинників були сфор-
мовані. Поняття «імідж» і «образ» не слід ставити 
до одного синонімічного ряду, необхідно акцен-
тувати увагу на семантичній відмінності понять, 
та їх нетотожності. Імідж являє собою спеціально 
модельоване, цілеспрямоване, сконструйоване та 
розтиражоване відображення об’єкта [1, с 6]. 

Спроби сформулювати єдине і всеосяжне 
поняття іміджу держави не були завжди успіш-
ними. В залежності від цільових установок імідж 
як наукове поняття може завжди трансформува-
тись та бути не досить повним для інших наукових 
завдань та цілей.

Евристичним, на нашу думку, є визначення 
поняття «імідж держави» застосовується у сфері 
міжнародних відносин. Імідж – це відносно нове 
поняття, яке характеризується як багатомільярд-
ний інформаційно-рекламний напрям, що активно 
формує суспільні цінності та думки, які впливають 
на політичну та геополітичну конкуренцію. Це 
певна сукупність технологій, що черпає ресурси зі 
сфери гуманітарного знання і спрямована на ство-
рення та зміну правил взаємодії згідно з викли-
ками часу [2]. Таке визначення поняття вказує на 
технологічність іміджу держави та відображає 
основні його функції. 

Позитивний імідж держави сприяє налаго-
дженню взаємовідносин з іншими акторами сві-
тової політики, посилює позиції у сфері дипло-
матичних відносин та забезпечує залучення 
інвестицій в державу, й не лише фінансових. Але 
основна проблема полягає в тому, що наука не 
може відповісти на питання, з яких саме елемен-
тів складається імідж держави, та хоч приблизно 
назвати ієрархію цих елементів, якщо вона вза-
галі існує. Очевидним є той факт, що в залежності 
від зовнішньополітичних умов актуалізується той 
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чи інший елемент в структурі іміджу. Так, сьогодні 
для привабливого іміджу держави вже недостат-
ньо тільки демократичного режиму та розвинутої 
економіки, бо це вже мають і конкуренти. Акцент 
робиться на унікальні особливості, які притаманні 
країні, наприклад культурні відмінності. Але не 
слід забувати, що імідж держави не створюється 
з чистої сторінки, кожна держава має свою істо-
рію, яка позитивно чи негативно впливає на її 
сьогоденний імідж. Саме тому в дослідженнях 
іміджу почали використовувати таке поняття як 
«зовнішньополітичні стереотипи», яке запропону-
вав Л. Зак. Ці стереотипи відображають найбільш 
важливі та відомі риси держави: загальноприйняті 
кордони, характеристика відносин з іншими дер-
жавами, спосіб ведення зовнішньої політики, сис-
тему цінностей в країні, спосіб прийняття рішень. 
Як відомо, стереотипи дуже важко піддаються 
трансформації, автор виділив і певні знаки, за 
допомогою яких держава намагається змінити ці 
стереотипи або навпаки зберігає їх:

 – офіційні знаки – виступи політиків, в яких 
виражається офіційна позиція держави сто-
совно конкретних питань, участь у міжнародних 
організаціях;

 – символічні знаки – домовленості стосовно 
культурної, технічної, економічної співпраці, 
використання дипломатичного інструментарію;

 – інформаційні знаки – відомості, які створю-
ються за допомогою ЗМІ, на основі ретельного 
відбору інформації, яку слід висвітлювати, а яку 
краще приховати [3, с 127].

Причому слід відмітити, що зовнішньополі-
тичні стереотипи є неоднорідними та відобража-
ються у трьох хронологічних вимірах: стереотипи 
попередніх часів; стереотипи, які відображають 
сьогоднішній стан речей в політиці; та стерео-
типи, які прогнозують дії держави в майбутньому. 

Е. Галумов у своїх дослідженнях структури імі-
джу великих територій не розрізняв понять «імі-
джу держави» та «імідж країни», зводив їх до єди-
ного поняття «образ-імідж держави. Хоча в своїй 
структурі іміджу більшою мірою він акцентував 
увагу на елементах, які, на нашу думку, притаманні 
саме іміджу держави. Тож, на думку Е. Галумова, 
структура іміджу держави складається з таких 
елементів як: образ державного устрою, імідж 
влади, імідж політичного лідера, імідж економіки, 
імідж збройних сил, імідж інформаційної полі-
тики, імідж зовнішньої політики. Така структура, 
на наше переконання, є недосконалою, бо цю 
послідовність іміджів можна продовжувати і далі, 
до того ж така структура є занадто складною для 
відображення у масовій свідомості. Автор нази-
ває також чинники, які відіграють вирішальну 
роль в процесі формування зовнішньополітичного 
іміджу держави, серед них він називає: націо-
нально-культурне надбання, історичні події, вне-

сок громадян у розвиток національної та світової 
культури, стійкість політичного та економічного 
розвитку країни, ефективність інститутів влади. 
Виокремлення саме таких чинників ще раз під-
тверджує тезу, що процес формування чи корек-
тування зовнішнього іміджу держави вимагає 
залучення значних ресурсів та є доволі дорогим, 
з економічної точки зору, напрямом діяльності. 

Наступна структура іміджу держави розро-
блялась І. Кисельовим, який запропонував кон-
цепцію «Я-образу» держави, що базується на 
соціальних методиках. Цей дослідник чітко відо-
кремив поняття образу та іміджу держави. Образ 
він вважає явищем більш загальним, а імідж він 
розглядає як образ, який формується навмисно 
у відповідності з очікуваннями. В розумінні 
«Я-держава», тобто в структурі іміджу, автор 
виділяє три компоненти, себто певні сфери, як 
економічна, культурно-ідеологічна та політична, 
в яких здійснюється процес позиціонування 
зовнішньополітичного іміджу: 1) сповідування 
певних цінностей та переконань, ці основні 
характеристики можна звести до поняття іден-
тичності; 2) держава відрізняється особливим 
становищем в системі міжнародних відносин, 
участь в міжнародних організаціях, відносини 
з іншими суб’єктами, тобто держава є носієм 
певного статусу; 3) кожна держава реалізує на 
світовій арені певний перелік ролей. Тож така 
структура включає в себе національну ідентич-
ність, статус та ролі держави на світовій арені.

Держава повинна знати не тільки характерис-
тики інших акторів світової політики, але і пізна-
вати сама себе. Результатом пізнання стає процес 
формування іміджу-образу держави, який відо-
бражає саме уявлення суб’єкта пізнання стосовно 
національної ідентичності, статусу та ролі країни. 
Зазначимо, що такі уявлення необов’язково мають 
співпадати з об’єктивними характеристиками 
у цих трьох сферах позиціонування. 

Імідж держави визначає не тільки процеси, які 
відбуваються в середині, але і обумовлює став-
лення до держави на світовій арені з боку інших 
акторів. Зауважимо, що імідж держави пред-
ставляє собою не безпосередні характеристики, 
а результат сприйняття цих характеристик ауди-
торією, причому це сприйняття має оціночний 
характер. Тож, можна стверджувати, що в контек-
сті міжнародних відносин імідж держави являє 
собою результат оцінки суб’єктами міжнародних 
відносин усіх доступних для сприйняття характе-
ристик окремої держави. 

Слід назвати основні функції іміджу держави:
– функція адаптації – якщо держава «пра-

вильно» використовує свій імідж, то вона може 
легко налагоджувати контакти з іншими держа-
вами в будь-якому середовищі, а також імідж 
дозволяє привернути увагу інших суб’єктів;
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– функція демонстрації кращих якостей – 
імідж дає змогу представити найбільш привабливі 
якості, дозволяючи пізнавати та сприймати саме ці 
позитивні якості;

– функція приховування негативних характе-
ристик – ця функція дозволяє приховати недоліки 
держави;

– функція організації уваги – привабливий 
імідж притягує увагу людей, він імпонує їм, викли-
кає позитивні емоції, в подальшому змінюється 
і своє ставлення стосовно дій носія іміджу [6, с 73].

Зазначимо, що ці функції є універсальними для 
будь-якого виду іміджу. 

Втім, сучасний зовнішньополітичний імідж 
держави має особливості:

– імідж держави спрощений у порівнянні 
з об’єктом, але в той же час він підкреслює уні-
кальність та специфічність самого об’єкта;

– імідж має символічний характер, більшість 
інформації стосовно об’єкта зводиться лише до 
набору певних символів;

– імідж є динамічним та мінливим явищем 
і завжди адаптується до ситуації; 

– імідж певною мірою ідеалізує об’єкт, висвіт-
люючи його вигідні риси, а іноді імідж може 
і наділяти об’єкт такими рисами, а недоліки при-
ховуються;

– імідж завжди розміщується між реальним та 
бажаним, вбираючи в себе реальні та надумані 
характеристики.

Ще одна особливість сучасного зовнішньопо-
літичного іміджу держави полягає в тому, що він 
орієнтується не на стандартні ідеали, як це було 
раніше, а навпаки орієнтується на висвітлення 
особливостей кожної окремої держави. Також 
простежується тенденція набуття актуальності 
в структурі зовнішньополітичного іміджу куль-
турної складової, яка в тій чи іншій мірі представ-
лена в усіх вищезазначених нами підходах. 

Сучасний імідж держави формується шляхом 
використання її інформаційного потенціалу та 
окремих політичних акторів у державі, котрі мають 
вплив на глобальний інформаційний простір. 
Справа в тому, що з розвитком інформаційно-кому-
нікативних технологій та їх постійного вдоскона-
лення суттєво зросло значення так званої «симво-
лічної комунікації». Під таким видом комунікації 
розуміються не лише слова, а й певні знаки та сим-
воли. Вони слугують не стільки дзеркальним відо-
браженням дійсності, скільки виступають в ролі 
певного засобу, за допомогою якого люди намага-
ються сприйняти та інтерпретувати цю дійсність.

Висновки дослідження. Значна кількість 
визначень поняття «імідж держави» в сучасному 
політичному дискурсі вказує на актуальність 
даного напряму досліджень, як у теоретичному, 
так і прикладному аспекті. На теоретичному рівні 
дослідники іміджу держави формулюють кон-
цепції, котрі відображають максимально повну 
структуру зовнішньополітичного іміджу держави, 
постійно доповнюючи її новими складовими еле-
ментами. В той же час дослідження ефективної 
іміджевої стратегії держав-лідерів забезпечують 
процес наукової верифікації, підтверджуючи або 
спростовуючи наукову цінність тієї чи іншої кон-
цепції зовнішньополітичного іміджу держави. 
Можна простежити певну обмеженість теоретич-
ного напряму по відношенню до сучасної імідже-
вої діяльності розвинутих держав.

Здійснивши аналіз основних політологічних 
підходів до розуміння іміджу держави, відзначимо, 
що сам об’єкт іміджу може і не мати особливого 
значення, позаяк головне те, як він відображений 
у свідомості громадян іноземних держав. 

Тож, сьогодні в науці представлена велика 
кількість різноманітних структур зовнішньополі-
тичного іміджу держави, вони диференціюються 
в залежності від мети дослідження. Сучасні 
структури зовнішньополітичного іміджу дер-
жави включають в себе чинники як раціональ-
ного, так і ірраціонального характеру, що лише 
доповнює тезу про багатогранність феномену 
іміджу та міждисциплінарний характер даного 
явища. В нашому розумінні зовнішньополітич-
ний імідж держави має включати такі елементи: 
відомості про культурні надбання та цінності 
країни, позиціонування держави на світовій 
арені, стиль політичної діяльності. Ці елементи 
є первинними, коли людина лише починає власне 
знайомство з іноземною державою. Оскільки 
високий рівень наукового інтересу до даної тема-
тики можна простежити не лише з боку політо-
логії (а також і соціології, психології, філософії), 
відпрацювання універсальної структурної моделі 
іміджу держави вельми складний процес, де віді-
грає свою роль ціла низка складнопрогнозованих 
чинників іміджування держави. 

Таким чином, багатогранність наукових під-
ходів щодо вивчення структури іміджу спрямовує 
розробку фундаментальної та всеосяжної моделі 
іміджу, котру можна було б застосувати у практич-
ній площині, трансформуючи її у комплекс ефек-
тивних заходів щодо позиціонування держави 
в інформаційно-комунікаційному просторі.
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In the article, the author comprehensively examines the main factors affecting the geopolitical situation in the world, 
the state of economic development and existing security guarantees, as well as ways to unite international efforts to face 
today's challenges. The purpose of the study is the analysis of current trends in global politics, the economy and the secu-
rity system in order to identify opportunities for ensuring security and stability in the world. 

The author analyzes the work of the Ukrainian scientific community regarding the development trends of the modern 
global world, on the basis of which he identifies urgent problems related to: the decline in the importance of some regions 
and the strengthening of the role of other international players with their own private interests; resolution of armed conflicts 
affecting the level of security in the world; digitization; the spread of destructive pandemics. At the same time, the author 
offers opportunities for solving the outlined problems through the identification of priority directions for multilateral cooper-
ation of states, in particular in the aspect of reforming the activities of institutions responsible for regulating international 
relations and maintaining peace.

Thus, the trend of increasing influence of China and other countries of the Asia-Pacific region, as well as the Middle 
East on global decision-making, was investigated. At the same time, both the internal problems of the European geopo-
litical space and the external threats facing the EU are defined. The author also draws attention to the strengthening of 
the confrontation between China and the USA, the conflict of interests with modern transnational corporations, and the 
challenges of the information development of society.

In addition, the author draws attention to the perspective of cooperation in order to prevent the spread of new strains 
of pandemics and avoid their negative impact on the global economy. In the future, the author considers it relevant to con-
tinue scientific research on the search for new effective tools for ensuring political stability, security, as well as sustainable 
economic development.

Key words: globalization, geopolitical space, competition, economic growth, international security, information society, 
corona crisis.

У статті автор комплексно розглядає основні фактори, що впливають на геополітичну ситуацію у світі, стан еко-
номічного розвитку та існуючі гарантії безпеки, а також окреслює шляхи об’єднання міжнародних зусиль для про-
тистояння викликам сьогодення. Метою дослідження виступає аналіз актуальних тенденцій у глобальній політиці, 
економіці та системі безпеки з метою ідентифікації можливостей забезпечення миру й стабільності в світі.

Автор аналізує напрацювання української наукової спільноти щодо трендів розвитку сучасного глобального 
світу, на основі чого визначає нагальні проблеми, що пов’язані зі: спадом значущості одних регіонів та посилення 
ролі інших міжнародних гравців зі своїми приватними інтересами; розв’язанням збройних конфліктів, що впливають 
на рівень безпеки у світі; діджиталізацією; розгортанням пандемії руйнівного характеру. Водночас, автор пропонує 
можливості для вирішення окреслених проблем через визначення пріоритетних напрямків багатосторонньої співп-
раці держав, зокрема у аспекті переформування діяльності інституцій, відповідальних за регулювання міжнарод-
них відносин і підтримання миру.

Так, досліджено тенденцію збільшення впливовості Китаю та інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
а також Близького Сходу на прийняття рішень світового масштабу. Водночас, визначено як внутрішні проблеми 
європейського геополітичного простору, так і зовнішні загрози, з якими стикається ЄС. Також автор звертає увагу на 
посилення протистояння між Китаєм та США, конфлікт інтересів з сучасними транснаціональними корпораціями, 
і виклики інформаційного розвитку суспільства.

Крім того, автор наголошує на перспективності співпраці з метою запобігання поширення нових штамів пандемії 
і уникнення їх негативного впливу на глобальну економіку. У подальшому, автору видається актуальним продо-
вження наукових досліджень щодо пошуку нових ефективних інструментів забезпечення політичної стабільності, 
безпеки, а також стійкого економічного розвитку.

Ключові слова: глобалізація, геополітичний простір, конкуренція, економічне зростання, міжнародна безпека, 
інформаційне суспільство, коронокриза.

Problem Statement. The escalation of global 
problems through terrorism, extremism, energy crisis, 
increasing poverty, global warming, and population 
explosion provokes the development of deglobalization 
processes and aggravates the international competition 
between countries with similar particular interests.

Against this background, the deployment of 
cross-border conflict situations takes place, which 
entails the search by the leading states for instruments 
of real influence on the foreign policy arena, and one of 
the most dangerous of them is the build-up of nuclear 
capabilities, because, according to V. Myronenko, 
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nuclear weapons strengthen the military-political 
potential of the state and give it the ability to influence 
other players and to get the latter to act in accordance 
with its interests [1, p.232].

Nuclear pressure destabilizes the world, endan-
gering the lives of many people, provoking economic 
instability, and jeopardizing further international 
cooperation, which, on the contrary, should concen-
trate on ensuring the global good order.

Such events certainly affect the global economic 
development and the state of security in the world 
because the growing threat to peace has reflected 
the inability of certain countries to effectively meet 
today's challenges, and conversely, the growing influ-
ence of countries that previously were on the periph-
ery of global integration, thanks to their strong eco-
nomic growth, in particular.

Given the above, it is relevant to seek new ways to 
maintain peace, and economic well-being and reduce 
political uncertainty by identifying priority areas 
for further cooperation, primarily in the context of 
reforming the activities of institutions whose task is 
interstate cooperation in the field of security.

Analysis of recent research and publications. 
The domestic scientific community is concerned 
about the global problems of the present, so it pays 
great attention to the study of their impact on the fur-
ther development of our world.

Thus, in his article K. Shkurenko considers the 
main trends that give birth to the state of uncertainty 
in the development of the modern global world [3]. 
A. Koppel chose a similar direction of research, pay-
ing attention to global trends in world politics [10].

In addition, the transformation of modern geopo-
litical space, given the trend towards digitalization 
of all spheres of activity, is studied by T. Ihnatieva, 
O. Vinnichuk and V. Chabanov [7], and V. Wenger has 
identified the features of the influence of transnational 
corporations on modern processes of globalization [6].

I. Ivashchuk and A. Zastavnyi analyzed the 
increasing economic influence of the Middle Eastern 
countries in the context of strengthening their role in 
the international arena while identifying the problems 
faced by the region [4].

Also important are the works devoted to the impact 
of the global coronavirus epidemic on the economic and 
political component of society. For example, A. Mish-
chenko has a thorough study to assess the impact of 
Covid-19 on regional processes in the world [9].

Highlighting the previously unresolved parts of 
the overall problem. International cooperation and 
coordination of political and economic forces can be 
the key to implementing the necessary actions to com-
bat global problems by determining the directions of 
such integration while taking into account the need to 
respect the sovereign borders of states and the univer-
sal rights of their citizens. That is why the study of the 
leverage of global trends on the geopolitical situation 
in the world makes this study relevant.

The analysis of the abovementioned issues will 
make it possible to determine the factors influenc-
ing the geopolitical situation in the world, the state 
of economic and information security, as well as 
ways of uniting international efforts to confront 
today's challenges. In turn, this will contribute to 
the growth of interest in this topic in order to find 
mechanisms to counteract the escalation of key 
societal problems. 

The formulation of the goals of the article (task 
statement). The purpose of this study is to provide 
a comprehensive analysis of current trends in global 
politics, economics, and security in order to identify 
opportunities for peace and stability in the world.

Presentation of the basic material of the study. 
First of all, we should note the changing geopolitical 
situation in the world against the background of the 
increase in threats of a corresponding nature, among 
which the greatest concern is international terror-
ism; unauthorized spread of technologies of mass 
destruction; acute situation in the “axis of instabil-
ity” countries (Syria, North Korea, Afghanistan, 
Iraq, Iran, Israel-Palestine); transnational crime and 
corruption [2, p. 120].

The growth of regional confrontation has led to the 
former centers of power yielding to the new one due 
to the lack of dynamic development, facing crises that 
have shaken their stability and influence. Given this, 
the global trend today is the increasing importance of 
China and other Asia-Pacific countries, as well as the 
Middle East, primarily for the world economy, which 
in turn gives them leverage to influence the political 
and security situation in the world.

It should also be noted that the level of compet-
itiveness of countries with authoritarian political 
regimes is increasing, and in certain aspects, it even 
prevails over democratic states whose economic and 
political efficiency today reflects a low ability to cope 
with urgent global problems.

For example, K. Shkurenko points out that Brazil, 
India, Indonesia, China, Malaysia, and South Africa 
are the leaders of the current GDP growth rate, which 
makes them more influential international actors in 
the world economic arena because these countries 
not only provide the world economy. raw materials 
and manufactured goods but are gradually becoming 
investors of Western countries [3, p.45]. 

In addition, when assessing the geopolitical situa-
tion in the world, one should consider the influence of 
the Middle East as a region with significant oil depos-
its, which makes countries like Saudi Arabia, Kuwait, 
the United Arab Emirates, and some other important 
players in the world energy market, especially in the 
context of the threat of an energy crisis in Europe 
against the background of the Russian-Ukrainian war

That is why the countries of the Middle East play 
an important role in the formation of the new world 
order both in the global economy and in the geopo-
litical changes because the geographical location of 
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this region is projected in the economic plane as well, 
which allows to claim its strategic importance for the 
trajectory of the world economic processes [4, p.145].

As for the trends in the development of the Euro-
pean geopolitical space, it should be noted that the 
European Union faced a disintegration crisis caused 
by problems with the banking sector, insolvency of 
certain states, rising unemployment, the threat of food 
crisis, relentless migration flows and the potential tide 
of dangers to Ukraine.

Russia's invasion of Ukraine, a candidate for EU 
membership, has forced the world community to rec-
ognize that the UN Security Council, as the world's 
main international security body, has failed to fulfill 
its functions, given its inability to prevent and stop 
war crimes, which in turn has triggered fundamental 
changes on a global scale in the context of an escalat-
ing need to find new mechanisms for developing and 
implementing security guarantees.

Tensions are growing between the U.S. and China, 
competing for political, military, and economic lead-
ership. These countries also confront each other in the 
field of technology and information security, espe-
cially in cyberspace, which plays an important role in 
the functioning of modern society.

China, displacing the American platforms of its 
market, seeks to use its sovereignty to regulate domes-
tic security and prevent financial crises from fin-
tech, as well as reduce economic inequality [5, p. 6]. 
In addition, there is a trade and economic confronta-
tion between the U.S. and China, which is destructive 
to the global economy.

It should be added that in addition to the desta-
bilization of interstate relations, there is an increas-
ing conflict of interests between transnational com-
panies (TNCs) and the countries of the world, which 
are concerned that TNCs are able to take control of a 
significant share of their national economies, thereby 
threatening international security.

For example, W. Wenger notes that the interests of 
TNCs are behind wars and coups d'etat in the Middle 
East and Latin America, and changes of governments 
in Europe and Asia. TNCs lobby the interests of indi-
vidual government officials or entire political parties, 
support the formation of economic integrations of dif-
ferent levels and may engage in bribery [6, p. 34].

The rapid development of the information soci-
ety also plays a significant role in shaping the global 
trends of today. The trend of digitalization plays an 
important role in ensuring security, allowing for the 
acceleration of economic growth, and most impor-
tantly, for the coordinated counteraction to such chal-
lenges as disinformation and propaganda, which exert 
significant pressure on the global community, despite 
the national and political borders.

So, the rapid global digitalization of the 21st cen-
tury has clearly shown that geopolitics is influenced 
not only by global processes but also by IT technol-

ogies, which leads to a serious transformation/muta-
tion of geopolitical space and the formation of its new 
components [7, p. 143].

In addition, in the economic sphere, the impor-
tance of digital assets has increased. The develop-
ment of information platforms based on blockchain 
technology creates conditions for the global transfor-
mation of social and socio-economic relations into 
a new form under the influence of global digitaliza-
tion and the instability of the global financial system, 
as demonstrated by the global crisis that began in 
2020 [8, p. 80].

However, one should not underestimate the ten-
sion in the field of information security, exacerbated 
with the development of the process of digitalization 
in the aspect of increasing cyber-attacks on official 
resources of states around the world, stolen databases, 
and unauthorized interference in the privacy of peo-
ple in virtual space, which must be actively combated 
to implement the guarantee of states around the world 
to their citizens.

Another catalyst for global changes was the coro-
navirus crisis, as the Covid-19 pandemic caused sig-
nificant human losses, and business stagnation, and 
certainly affected political relations, as the situation 
with the spread of coronavirus infection revealed 
weaknesses and political disagreements in the activ-
ities of key international institutions. namely the UN 
and WHO, which was another confirmation of the 
inability of countries to effectively cooperate in the 
format that existed before such events occurred.

At the same time, it forced the leaders of different 
regions to join efforts in the field of public health for 
effective cooperation in order to stop the spread of the 
deadly virus and resume socio-economic processes. 
As A. Mishchenko notes, as a result, the pandemic 
activated the regional processes all over the world and 
demonstrated the importance of regionalism as a lead-
ing process for the stability of the life of the modern 
world order [9, p.65]. It seems particularly relevant to 
continue cooperation in this area because of the pos-
sibility of new pandemic waves in order to minimize 
losses and avoid a new crisis in the health system.

Taking this into account, we can argue about the 
comprehensive transformation of international rela-
tions, because there is a new world order, when the 
economic power moves to Asia, the spatial scope and 
density of global interconnections grows, their struc-
ture becomes more complex, the degree of interdepend-
ence of countries and peoples increases [10, p. 112 ].

In this regard, there is a need to reduce social and 
political tension, to normalize relations within the 
modern international system, which seems possible 
through the harmonization of old and new principles 
of regulation of the world order by reformatting the 
activities of international institutions that make deci-
sions on a global scale based on transparency, equa- 
lity, and pluralism through the prism of balancing 
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the influence of different regions, taking into account 
the position of their representatives.

Conclusions and prospects for further research 
in this direction. Thus, in today's conditions, the world 
community must adapt to the radical changes in the 
political and economic plane and confront the security 
challenges that threaten the international legal order, 
through which the issue of rethinking the mechanisms 
of governance and regulation of global relations, taking 
into account the need to consolidate efforts to ensure 
sustainable human development, has become urgent.

The complex study of global trends in politics, 
economics, and security allows us to identify contem-
porary problems and threats in these sectors of activ-
ity of the world community, and on this basis justify 
the priority areas of international cooperation, taking 
into account the changes that have led to a reformat-
ting of the political and regional map of the world.

The further scientific study of these issues through 
the prism of the search for effective tools to ensure polit-
ical stability, national and global security, as well as 
sustainable economic development, seems promising.
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У статті здійснено аналіз поглядів В’ячеслава Липинського, яскравого представника консервативного напряму 
української суспільно-політичної думки щодо ролі традицій у розбудові незалежної Української держави та нації, що 
викладені у книзі «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». Вчений зазначав, 
що  завдяки  традиціям у політичній історії існують зв’язок, спадкоємність суспільного поступу. Елементи держа-
вотворчої спадщини не зникають, вони включаються в реальні соціальні процеси тими своїми аспектами, які відпо-
відають новим умовам. Умовою формування спільної національної культури є висока політична культура і сильна 
історична пам’ять. У публікації висвітлено не лише дороговкази політичного мислителя щодо збереження традицій 
розбудови української державності, а й причини їх втрати унаслідок російської імперської експансії. 

Акцентовано увагу на тезі В. Липинського про те, що традиції державотворення органічно пов’язані з процесом 
формування української нації; водночас без існування незалежної держави майбутнє української нації залишати-
меться під загрозою. Показано логічний зв’язок між існуванням незалежної держави та єдністю провідної арис-
тократичної верстви, очолюваної дідичним монархом-гетьманом. Необхідною умовою збереження державотвор-
чих традицій, на думку вченого, є реалізація принципу наступності – передання і засвоєння досвіду державного 
управління старих управлінських кадрів-технократів новим поколінням державних службовців. На переконання 
провідника українського державотворення одним із вирішальних чинників забезпечення державного суверенітету 
є власна армія.  В. Липинського наголошував, що державно- і національно-творчі завдання ніколи не обмежуються 
лише одним поколінням: це тривала наполеглива робота багатьох генерацій співвітчизників.

Ключові слова: Україна, В. К. Липинський, традиція, держава, нація, еліта, гетьман.

The views of Vyacheslav Lypynskyi, a prominent representative of the conservative direction of Ukrainian social and 
political thought, regarding the role of traditions in the development of an independent Ukrainian state and nation, as 
expressed by him in the book “Letters to Brothers-Breadmakers. On the idea and organization of Ukrainian monarchism” 
have been analyzed in the article. The scholar noted that thanks to traditions in political history there is a connection, 
continuity of social progress. Elements of the state-building heritage do not disappear, they are included in real social 
processes in those aspects that correspond to new conditions. Not only the political thinker's guidelines for preserving 
traditions during the development of Ukrainian statehood, but also the reasons for their loss as a result of Russian imperial 
expansion have been highlighted in the publication.

There has been focused attention on V. Lypinsky's thesis that the traditions of state formation are organically connected 
with the process of formation of the Ukrainian nation; at the same time, without the existence of an independent state, 
the future of the Ukrainian nation will remain under threat. There has been shown the logical connection between the 
existence of an independent state and the unity of the leading aristocratic class, which should be headed by a hereditary 
monarch-hetman. A necessary condition for the preservation of state-building traditions, according to the scholar, is the 
implementation of the principle of continuity − the transfer and assimilation of the state management experience of the 
old technocrat management cadres to the new generation of civil servants. According to the leader of Ukrainian state-
building, one of the decisive factors in ensuring state sovereignty is one's own army. V. Lypynskyi emphasized that state 
and national creative tasks are never limited to only one generation: it is the long-term hard work of many generations of 
compatriots.

Key words: Ukraine, V. K. Lypinskyi, tradition, state, nation, elite, hetman.
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Постановка проблеми. Центральними про-
блемами у творчості В’ячеслава Казимировича 
Липинського є питання розбудови незалежної 
Української держави та нації. Елітарна, класокра-
тична, релігієзнавча та ін. теорії й концептуальні 
моделі органічно вписуються в історіософську та 
соціологічну концепції минулого та майбутнього 
незалежної України. Велику роль у процесах тво-
рення української нації, на переконання вченого, 
мають грати  традиції українського державотво-
рення. Вагомим надбанням консервативної ідей-
ної спадщини мислителя є творче переосмислення 
окремих елементів суспільно-політичних тради-
цій, які необхідно плекати і, навпаки, відмовля-
тися від негідних історичних практик з одночас-
ним врахуванням помилок тогочасних провідників 
українського державотворення. 

У часи зухвалої російської агресії проти Укра-
їни актуалізуються питання єдності національної 
еліти і суспільства, створення могутньої власної 
армії, наявності загальнонаціонального лідера, 
здатного повести за собою народ тощо. Фактично 
сьогодні в України відбувається злам великої істо-
ричної ваги – розпочався швидкоплинний процес 
зміни  політичних еліт, формування нової про-
відної верстви, місією якої є не лише перемога 
у війні, а «зшивання» України у єдину могутню 
європейську націю. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пізнання ролі суспільно-політичних традицій 
в історії людства, у тому числі й процесі розбудови 
незалежної Української держави, є предметом 
зацікавлення зарубіжних і вітчизняних дослід-
ників.  В їх роботах розкрито історичні детермі-
нанти виникнення держав та націй, особливості їх 
генези залежно від конкретно-історичних та соці-
окультурних умов існування країн і народів. Серед 
них слід відзначити науковий доробок П. Бергера, 
В. Горбатенка, Я. Грицака, Р. Козеллека, Т. Лук-
мана, Н. Лумана, М. Михальченка,  Л. Нагорної, 
С. Плохія,  М. Рябчука та ін. Теоретичні й прак-
тично-політичні питання ролі традицій в розбу-
дові української держави розглянуто в моногра-
фії А. Бортнікової «Місцеве самоврядування на 
Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний 
процес децентралізації» (2018) [1].

 Значний внесок у вивчення ідейної спадщини 
В. К. Липинського, у тому числі й з питань ролі 
традицій у процесах вітчизняного державотво-
рення, здійснено такими вченими як Л. Білас, 
К. Галушко, Р. Залуцький, В. Масненко, Я. Пелен-
ський, І. Передрій, Ю. Терещенко, Т. Осташко. 
Помітним кроком у здійсненні наукового ана-
лізу та популяризації творчості В. Липинського 
став вихід книги вітчизняного історика І. Гирича 
«В’ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Спів-
відношення демократичного і консервативного 
в його історіософії) (2019) [2].

Свідченням актуальності проблем, що їх під-
німав у свої працях В. Липинський, – проведення 
у червні 2021 р. Інститутом історії України НАН 
України разом із Кам’янець-Подільським держав-
ним історичним музеєм-заповідником круглого 
столу на тему «Від аристократії до еліти: домо-
дерні та модерні ідентичності, ієрархії та серед-
овище правлячої еліти». Зокрема  йшлося про те, 
що саме В. Липинський у 1910–1920 рр. «повер-
нув» аристократію до наративу вітчизняної істо-
ричної науки, розкрив роль шляхти  в історії Укра-
їни, адже вона стала ключовим явищем у його 
філософії історії [3, с. 224]. У контексті вивчення 
традицій державотворення певний інтерес викли-
кають спроби реконструкції встановлення влади 
гетьмана П. Скоропадського в Україні та спектр 
реакцій громадсько-політичних сил у сприйнятті 
Гетьманату на окремих її територіях [4, с. 97].

Водночас, спеціальних праць, присвячених ана-
лізу поглядів В. Липинського щодо практично-полі-
тичної ролі використання традицій в українському 
національному і державному будівництві відверто 
бракує, що й зумовлює обрання теми публікації. 

Метою статті є аналіз поглядів В. Липинського 
на роль традицій у становленні і розбудові україн-
ської незалежної держави та нації у праці «Листи 
до братів-хліборобів. Про ідею і організацію укра-
їнського монархізму». 

Виклад основного матеріалу.  В Акті прого-
лошення незалежності України 24 серпня 1991 р. 
підкреслено, що створення Української держави 
є продовженням тисячолітньої традиції державот-
ворення в Україні [5]. У філософському розумінні 
традиція (латин. traditio – передання, переказ) – уні-
версальна форма фіксації, закріплення і вибірко-
вого збереження тих або тих елементів соціокуль-
турного досвіду, а також універсальний механізм 
його передання, що забезпечує стійку історико-
генетичну наступність у соціокультурних проце-
сах [6, с. 1088]. Політичні ж традиції є складовою 
частиною політичної культури суспільства. Через 
них в історії існують зв’язок, спадкоємність, через 
які елементи політичної спадщини включаються 
в реальні політичні процеси тими своїми аспек-
тами, які відповідають новим умовам [7, с. 665]. 

У цьому контексті цінними є роздуми В. Липин-
ського, який писав, що кожна нація може мати 
лише таку традицію, яку вона сама собі у своїй 
історії витворила. Кожна нація може мати лише 
таку форму національно-державного ладу, який із 
цієї традиції виростає і на який цієї традиції виста-
чає. Нищити свою власну державно-національну 
традицію, тому, що в ній є хиби і помилки, це зна-
чить не будувати, а руйнувати націю, це значить 
нищити самих себе. Удосконалювати цю тради-
цію – тобто обережно відкидати з неї все, що для 
національної творчості виявилось нездоровим, 
і з любов’ю та пієтизмом розвивати те, що виказало 
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свою творчу силу і життєздатність – «ось завдання 
тих, хто будує, хто творить, хто живе життям нації, 
хто з життям нації пов’язує своє життя» [8, с. 94].

У творчому спадку В. Липинського знаходимо 
не лише дороговкази розбудови української дер-
жавності, а й причини її втрати, підпорядкування 
України більш могутнім сусідам, зокрема уна-
слідок російської імперської експансії. За спо-
стереженнями вченого, метод цього завоювання 
був скрізь однаковий. За допомогою сильного 
централізованого державного апарату, за яким 
стояла потужна армія і за підтримки місцевих 
охлократичних елементів «піднімався в кра-
їні «народ» проти «панів» і тоді, коли «пани» 
були вже в достатній мірі перерізані і залякані, 
а «народ» загіпнотизований могутністю і непе-
реможністю абсолютистичної охлократичної 
влади, приходила ця влада, увільняла «народ» 
з під ненависної йому політичної влади здемо-
ралізованих «панів» і всіх повертала терором 
в послушну собі, нічим між собою органічно не 
зв’язану, стадну залякану юрбу» [8, с. 320].

В. Липинський був реалістом і дивився на істо-
рію українського державотворення без зайвих 
сентиментів і перебільшень. Він писав, що наша 
державно-національна традиція «під теперіш-
ній час ще надзвичайно квола». Підтверджен-
ням тому, відсутність держави і нації. Двісті літ 
пів-державного і пів-національного існування 
не можуть для жодної нації пройти безслідно, 
не викликавши духовної руїни. А до того «наша 
державно-національна традиція ослаблена істо-
ричним лихоліттям, ще поборюється безпере-
стану ворожими для нас зовнішніми силами; 
вона завзято нищиться нашими внутрішніми 
українськими руїнниками і врешті їй найбільше 
погрожує роз’єднаність та слабість тих, хто має 
обов’язок і хто береться її обороняти» [8, с. 98].

Традиція має вимір не лише науково-творчого 
осягнення минулого, а певною мірою й есхатоло-
гічного. Історії не можна навчитися, писав вчений: 
«її треба в своїй крові, в своїй традиції і в у своїй 
культурі мати», а нові українські, досі ще не дер-
жавні верстви, що власної державної традиції та 
культури не мають, «все будуть у своїх політичних 
блуканнях одкривати на Україні політичні «Аме-
рики», не зважаючи на сотні томів написаних про 
нашу минувшину» [8, с. 77].

Державотворча традиція, своєю чергою, нероз-
ривно пов’язана з процесом творення української 
нації. В. Липинський аргументовано доводив, що 
без існування незалежної держави майбутнє укра-
їнської нації залишатиметься під загрозою, а тому 
пропонував провідним верствам об’єднатися 
і зосередити зусилля на розбудові Української дер-
жави: без власної держави нема й не може бути 
нації української, проте нація наша «роз’єднана 
політично, ідейно і культурно» [8, с. 41, 43]. 

Із цього приводу В. Винниченко зауважував, що 
поки ще людство розбите на окремі національні 
колективи, то очевидно, що найкращим засобом 
збереження його життя і розвитку кожної нації 
є державність, себто комплекс тих інститутів еко-
номіки, політики, культури, що діють на території, 
населеній національним колективом, що зв’язують 
його в компактну цілісність і забезпечують йому 
розвиток у сучасному та майбутньому. Нація ж без 
державності є «покалічений людський колектив-
ний організм» [9, с. 302]. 

У праці «Хам і Яфет» В. Липинський вкотре 
наполягає на пріоритетності вирішення питань 
державного будівництва: «Держава – це перш за 
все: Влада, Територія, Громадянство. Без цих 
трьох складників нема держави. Значить, для 
будови держави необхідна організована сила, яка 
піддержує владу во ім’я добра цілої землі-тери-
торії і цілого громадянства. Нація – це перш за 
все єдність духова, культурно-історична. Значить, 
для народження нації необхідне довге співжиття 
даного громадянства на даній території і одній 
власній державі. Нація – єдність духова – родиться 
завжди від держави – єдності територіально-полі-
тичної – а не навпаки» [10, с. 65]. 

В. Липинський був послідовним виразником 
елітарної теорії розбудови держави і нації. Він 
наголошував, що не етнографічна маса, як така, не 
тип, не характер, не мова, не окрема територія тво-
рять самі по собі, автоматично, націю, а її творить 
якась активна група людей серед цієї етнографіч-
ної маси, група, що веде серед неї перед в розви-
тку об’єднуючих, організуючих, політичних вар-
тостей, що будують націю [8, с. 130]. Цю активну 
групу він визначав поняттям «національна арис-
тократія». До неї він відносив не ту родову арис-
тократію, що мала історичні назви: шляхта, коза-
цтво, патриції, лицарство тощо, а найкращих  
серед нації людей, які найкращі серед неї тому, 
що власне вони в даний момент є організаторами, 
правителями і керманичами нації. Вчений ствер-
джував, що без своєї власної національної арис-
тократії, без такої меншості, яка б була настільки 
активна, сильна й авторитетна, щоб зорганізувати 
пасивну більшість нації всередині, і тим захис-
тити її од всяких ворожих нападів зовні – «немає 
і не може бути нації» [8, с. 131, 189].

В. Липинський слушно зауважував, що всі 
європейські нації були об’єднані монархіями. Від-
повідно, за логікою вченого, лише господар укра-
їнської землі, лише українська монархія могли 
об’єднати українську націю [8, с. 47]. На його 
переконання народ, що не пройшов через свою 
власну монархічну форму виявлення свого стихій-
ного національного почуття, «не може усвідомити 
собі того почуття, не може мати національної 
свідомості. Без попередньої коронації Україн-
ського законного, дідичного, родового Гетьмана-
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Монарха, не може відбутись коронація безтради-
ційного, маючого за собою тільки закон удачника, 
Наполєона-Отамана» [8, с. 91]. 

Особливий інтерес тут викликають наступні 
тези творчої спадщини В. Липинського. Йдеться 
про те, що на його думку, в українській державно-
національній традиції Гетьманства, дві його при-
кмети показали себе в житті нації шкідливими: 
«його виборність і його залежність від чужих дер-
жав» [8, с. 94]. Якщо перша теза щодо шкідливості 
виборності глави держави, не витримала випро-
бування часом: вибори глав держав – це один із 
головних принципів існування демократичного 
республіканського ладу, то друга теза, щодо 
неприпустимості залежності керівництва країни 
від іноземних держав, повною мірою розкрилася 
під час війни, яку РФ розв’язала проти України.

Послідовний провідник ідеології консерва-
тизму вважав, що умовою формування спільної 
національної культури є висока політична куль-
тура і сильна історична пам’ять. Натомість, на його 
переконання, для української нації та її провідної 
верстви є притаманною слабка історична пам’ять, 
ознаками чого є: 1) малий розвиток рідної історії, 
як в історіографічній, так і в історіософській час-
тинах; 2) брак історичних легенд (в іншій частині 
роботи він писав, що «…творчу силу мають тільки 
такі легенди, які ореолом ідеї прикрашають дій-
сність» [4, с. ХХVІІІ]; 3) брак пошани до справ, 
могил та імен предків; 4) великий нахил до дена-
ціоналізації і всякого роду «зміновіховства» серед 
провідної верстви; 5) велика перейнятливість до 
найбільш абсурдних для реальних умов існування 
нації чужонаціональних ідей і революційних док-
трин; 6) слабкість консерватизму, яка є наслідком 
слабкої пам’яті і безтрадиційності в минулому та 
причиною такої слабкої пам’яті і безтрадиційності 
у майбутньому. Іншими словами: «без зміцнення 
консерватизму не може бути зміцнення пам’яті 
і традицій в даній нації» [8, с. 353].

Як відомо, умовою збереження незалежності 
і поступу держави є реалізація принципу наступ-
ності – передання і засвоєння досвіду державного 
управління старих управлінських кадрів-техно-
кратів новим поколінням державних службовців. 
За існування станового суспільства в Російській 
імперії й зайняття державних посад переважно 
дворянами, поставало питання використання їх 
досвіду вже у вільній Україні. В. Липинський нада-
вав цьому питанню принципової ваги. Він писав, 
що здобутого поколіннями «досвіду державної, 
організуючої праці, традиції державності – не 
дасть ніяка наука. <…> Це є вроджена, класова, 
традиційна здібність, а без неї в політиці або пере-
скочиш або недоскочиш» [8, с. 76]. Відповідно, 
новий клас молодого українського селянства, який 
мав взяти в руки «тяжкий державний український 
меч», мав повчитися у дворянства. Оскільки, без 

старої державної традиції й державної культури 
«нові наші державні мечоносці у своїй зброї 
заплутаються, своїм мечем себе поранять і його 
вкінці на поталу чужинцям покинуть» [8, с. 76].

В умовах розбудови демократичного ладу, побу-
дованого на засадах плюралізму і гострої політич-
ної боротьби, проблема передання та наслідування 
досвіду державного управління зустрічається 
з новими викликами і загрозами. Так, історія 
тридцяти років існування незалежної України 
засвідчує сталість такої хибної традиції, як нехту-
вання досвідом своїх попередників, руйнування 
їх здобутків, хворобливе прагнення до швидкого 
реформування тощо. Часто політики, що діста-
лися влади  прагнуть усе переробляти, не маючи 
ані стратегії розвитку, ані досвіду державного 
управління, ані належної кількості фахівців відпо-
відного профілю. Ще більшої шкоди для майбут-
нього України завдає практика розстановки кадрів 
за принципом особистої відданості і непотизму.

В Україні у суспільній свідомості й на практиці 
простежується тенденція персоніфікації політичних 
інститутів та процесів. Свідченням сталості такої 
традиції – тривале існування партій і блоків, ство-
рених під конкретного політичного лідера, не гово-
рячи вже про міфологізацію постаті глави держави. 
Йдеться про віру в «доброго царя», лідера полі-
тичної партії тощо, які «все знають і все можуть». 
Відповідно, недооцінюється або ігнорується функ-
ціональна спроможність інститутів демократії. 
Саме на цю специфіку масової свідомості укра-
їнських громадян звертав увагу В. Липинський. 
Більш того, це стало засадничим чинником його 
концепції дідичного гетьманства, де персона геть-
мана здатна консолідувати українське суспільство.

У реальному житті, писав В. Липинський, «вся 
наша народна маса весь час намагається персоніфі-
кувати свої національні змагання, усе зв’язуючи їх 
з іменем то одного то другого популярного діяча. 
…всі ми, вся нація наша намагаємось знайти для 
виявлення нашої стихійної містичної національної 
душі таку реальну зовнішню форму національного 
існування, яка степені розвитку тієї нашої націо-
нальної душі відповідає. Такою формою є персо-
ніфікація нашої національної ідеї в особі одного 
і єдиного для цілої нації Голови національної дер-
жави, символізуючого собою повагу, силу, єдність 
і неподільність цілої Української Нації» [8, с. 88]. 

Напрочуд актуальними залишаються роздуми 
В. Липинського щодо визначальної ролі у боротьбі 
за незалежність власних збройних сил та армії, яку 
він визначав, як «спинний хребет кожної держав-
ної …організації». На переконання вченого армія 
твориться силою, «зверху вниз, а не знизу вверх… 
І наша Народна Республіка могла б армію сотво-
рити тільки в такому разі, коли-б у самім початку 
російської революції найшовся був український 
диктатор» [8, с. 39]. 
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Розуміючі всю складність боротьби за неза-
лежність України в тогочасних умовах, провідник 
українського державотворення наголошував, що 
державно- і національно-творчі завдання ніколи не 
обмежуються тільки одним поколінням [8, с. 363]. 
На долю нинішнього покоління наших співвіт-
чизників припало завдання зберегти незалежність 
України і захистити її від імперських зазіхань 
з боку північного сусіда та його прибічників усе-
редині нашої держави. Якщо на заваді формування 
консолідованої української нації за часів  В. Липин-
ського стояло так зване «москвофільство» і «польо-
нофільство», то в наш час – намагання недоброчес-
них політиків роз’єднати українців за принципом 
«справжності», використовуючи чинники мови, 
історичної пам’яті, релігії, світогляду тощо. «Патрі-
отизм, на якому будуються держави і нації, – ствер-
джував В. Липинський, – це віра, це спокій душі, 
а не бізнес з надією на «добрі проценти», і не актор-
ство з надією на оплески і дарунки юрби. Політич-
ними творцями можуть бути тільки ті що жертвують 
собою за те правдиве, добре, законне, необхідне, 
в яке вони всією душею вірять» [8, с. 363].

 Російсько-українська війна, що відбувається 
на теренах нашої країни, актуалізувала пророцькі 
зауваги вченого: вона є тим «лакмусовим папір-

цем», який відрізняє справжніх патріотів від тих, 
хто прагне отримати політичні дивіденди на влас-
ному піарі або робить «бізнес на крові».

Висновки. Отже, головні ідеї щодо ролі тради-
цій у процесах українського національного і дер-
жавного будівництва, за  В. Липинським, можна 
звести до наступних тез: кожна нація може мати 
лише таку форму національно-державного ладу, 
який із цієї традиції виростає і на який цієї тра-
диції вистачає; державотворча традиція нероз-
ривно пов’язана з процесом творення української 
нації; не етнографічна маса, не тип, не характер, 
не мова, не окрема територія творять автоматично 
націю, її творить активна група людей – націо-
нальна аристократія; усі європейські нації були 
об’єднані монархіями. Відповідно, лише україн-
ська монархія може об’єднати українську націю: 
гетьманство випливає з його родової і державної 
історичної традиції, а не спирається на диктатуру 
чи на вибори; особливість державотворчої тради-
ції – персоніфікація національних змагань; причи-
ною невдач у вітчизняному національному і дер-
жавному будівництві є слабка історична пам’ять 
і брак консерватизму у діях провідної верстви; 
одним із визначальних чинників існування неза-
лежної держави і нації є власна армія.
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У статті розглянуто науково-теоретичні і методологічні та прикладні аспекти формування інноваційно-креатив-
ної освітньої сфери, зокрема в умовах посилення соціально-економічної ролі знань в економічному розвитку. Нині 
освіта являє собою важливий чинник притоку висококваліфікованих кадрів практично в усі галузі економіки, і пере-
дусім в науку та високотехнологічні сфери виробництва. Зазначене обумовлює те, щоб освіта стала якомога ефек-
тивнішою, передовою частиною економіки, важливою основою чого є інтеграція освіти та виробництва. Провідну 
роль при цьому безперечно відіграє особистість педагога, наставника. Однак, незважаючи на зростання ролі освіти 
та високу інтенсивність праці вчителя, викладача, вона недостатньо оцінюється і матеріально, і морально, що 
є головною причиною високої плинності кадрів, зокрема серед освітньої молоді. Виходячи із зазначеного, поряд із 
підвищенням матеріальної зацікавленості педагогічних працівників, дуже важливим є виховання поваги і визнання 
праці освітянина, що має стати потужним стимулом для розвитку освітнього потенціалу країни. А це означає, що 
в цій сфері мають працювати перш за все творчі фахівці, які володіють сучасними глибокими знаннями. Всі скла-
дові ресурсів творчості (середовище та сама особистість з її інтелектуальними здібностями, знаннями, мотивацією 
та стилем мислення) сприяють формуванню у майбутнього фахівця розвиненого професійного мислення та здат-
ності до інтеграції знань на різних функціональних рівнях. Зусилля викладача та вчителя, в цьому контексті, мають 
спрямовуватись на створення навчальних програм та навчальних модулів для формування компетенцій майбутніх 
фахівців. Надалі розкривається сутність компетенції та компетентності працівника освітньої сфери, принципові під-
ходи при формуванні креативних фахівців, а також шляхи вироблення у кожного студента – майбутнього фахівця 
мотивації до навчання, до оволодіння якісними знаннями. Значна увага приділена впровадженню в навчальних 
закладах бально-рейтингової системи оцінювання якості знань та білінгвального навчання, а також покращенню 
ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу.

Ключові слова: освітня сфера, освітня діяльність, кадровий потенціал, фінансове забезпечення, якість знань, 
реверс.

The article examines the scientific-theoretical and methodological and applied aspects of the formation of the innovative 
and creative educational sphere, in particular in the context of the strengthening of the socio-economic role of knowledge 
in economic development. Today, education is an important factor in the influx of highly qualified personnel into almost 
all sectors of the economy, and above all into science and high-tech production. The mentioned causes education to 
become as efficient as possible, an advanced part of the economy, an important basis of which is the integration of 
education and production. The leading role in this case is undoubtedly played by the personality of the teacher, mentor. 
However, despite the growing role of education and the high intensity of the teacher's work, it is insufficiently valued both 
materially and morally, which is the main reason for the high turnover of personnel, in particular among educational youth. 
Based on the above, along with increasing the material interest of pedagogical workers, it is very important to cultivate 
respect and recognition of the work of an educator, which should become a powerful stimulus for the development of the 
country's educational potential. And this means that creative specialists who possess modern in-depth knowledge should 
work in this field first of all. All components of creative resources (the environment and the individual himself with his 
intellectual abilities, knowledge, motivation and thinking style) contribute to the formation of a future specialist's developed 
professional thinking and the ability to integrate knowledge at different functional levels. The efforts of the lecturer and 
teacher, in this context, should be directed to the creation of training programs and training modules for the formation of 
the competencies of future specialists. The essence of the competence and competency of an employee in the educational 
sphere, the principled approaches to the formation of creative specialists, as well as the ways of developing motivation 
for learning and mastering quality knowledge in each student – a future specialist, are revealed. Considerable attention is 
paid to the implementation in educational institutions of a point-rating system for assessing the quality of knowledge and 
bilingual education, as well as to improved resource provision of the educational process.

Key words: educational sphere, educational activity, personnel potential, financial support, quality of knowledge, 
reverse.
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«Не в кількості знань полягає освіта,  
а в повному розумінні й майстерному застосуванні 

всього того, що знаєш».
Адольф Дістервег

Актуальність дослідження. У розвитку укра-
їнського суспільства надзвичайно важлива роль 
належить освіті – всім ланкам освітньої сфери. 
Освіта являє собою важливий чинник притоку 
висококваліфікованих кадрів практично в усі 
галузі економіки, і передусім в науку та високо-
технологічні сфери виробництва. Зазначене обу-
мовлює те, щоб освіта стала якомога ефективні-
шою, передовою частиною економіки, важливою 
основою чого є інтеграція освіти та виробництва.

Виходячи із цього, у формуванні інноваційно-
креативної компетентності кадрів важлива роль 
відводиться українській школі, покликаній роз-
крити особистість учня; виховувати в нього 
інтерес до навчання, до здобуття знань; сформу-
вати сучасного, адекватного сучасному життю 
громадянина, що володіє якісними знаннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню означених аспектів соціально-
економічного розвитку присвятили свої наукові 
праці В. Анісімов, С. Гаркавий, С. Знаєв, К. Кор-
нієнко, О. Корнійчук, Н. Кузьміна, А. Маркова,  
В. Олійник, І. Садова, О. Снігова, О. Собкевич, 
А. Шевчук та ін.

При цьому, методологічні засади щасливого 
вчителя і щасливої школи знаходимо у робо-
тах Еразма Роттердамського, Я.А. Коменського, 
Г. Сковороди, В. Сухомлинського, а також бага-
тьох сучасних дослідників – науковців і практи-
ків освітньої сфери, перш за все загальноосвітньої 
школи, де закладається фундамент особистості 
та формується система її компетентностей, які 
по закінченню школи і при вступі у самостійне 
доросле життя дозволяють людині реалізувати 
свої здібності до праці та свідомо співвідносити 
їх з інтересами суспільства, з служінням Вітчизні.

Мета дослідження. Проте вимоги до під-
готовки та успішного використання кадрового 
потенціалу зростають, й особливо в умовах сучас-
ної економіки знань, що потребує подальших 
досліджень з виявленням чинників сприяючих 
цьому. Вказане і є метою наших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення 
зазначеного неможливе без відповідного ресурс-
ного забезпечення розвитку освітньої сфери, 
провідне значення серед якого мають кадрові 
ресурси [1].

Проте, як свідчать результати наших дослі-
джень, кадрові ресурси освітньої сфери нині попо-
внюються недостатньо; адже молодь, на жаль. 
або не йде працювати в освітню сферу, зокрема 
в середні навчальні заклади, або ж там не затриму-
ється. Серед причин останнього можливо назвати:

 – низький рівень оплати праці в сфері освіти – 
і це при тому, що праця вчителя, викладача є над-
звичайно відповідальною;

 – високу інтенсивність праці;
 – вкрай низький соціальний статус педагогіч-

них працівників тощо.
Тому дуже важливим є виховання поваги 

і визнання праці освітянина, що має стати потуж-
ним стимулом для розвитку освітнього потенці-
алу. А це означає, що в цій сфері мають працювати 
перш за все творчі фахівці, які володіють сучас-
ними глибокими знаннями.

Досягнення цього, на наш погляд, є ключо-
вим напрямом модернізації освіти, що видається 
під силу молодим, енергійним кадрам. Тому, до 
дітей має прийти людина-лідер, що зможе вести 
за собою, яка любить свій предмет та його фахово 
викладає, як зазначає академік І. Прокопенко, 
наголошуючи при цьому: «Щасливий вчитель – 
щасливі учні і школа в цілому». Втілення в життя 
означеного потребує вдосконалення всіх ком-
понентів професійного встановлення майбутніх 
фахівців. До речі, праця, як відомо, діє на людину 
не лише через задоволення її потреб і розширення 
їх кола, а і власне своєю внутрішньою сутністю. 

Необхідність оволодіння трудовими навиками 
визначається типом господарської діяльності, 
відповідними умовами природного середовища. 
Місія освітньої сфери передбачає:

 – створення інноваційних закладів. здійснюю-
чих підготовку конкурентоспроможних кадрів;

 – реформування корпоративної культури 
сучасної системи управління, що ґрунтується на 
принципах цілісного лідерства;

 – виховання покоління людей, здатних ефек-
тивно працювати й навчатися протягом усього 
життя;

 – створення атмосфери підтримки й розвитку 
потенціалу, творчих здібностей і талантів співро-
бітників закладів вищої освіти та студентів [2; 3].

Наразі творчі особистості вкрай потрібні освіт-
ній сфері. На думку американського професора 
психології Робертса Стернберга, творчість є злит-
тям взаємопов’язаних ресурсів (рис. 1)

Всі зазначені складові сприяють формуванню 
у майбутнього фахівця професійного мислення 
(аналітичного, фактичного, творчого, просторо-
вого) та здатності до інтеграції знань на різних 
функціональних рівнях. Адже освіта – осново-
положна функція держави. Зусилля ж викладача, 
вчителя при цьому мають спрямовуватись на ство-
рення навчальних програм та навчальних модулів 
для формування компетенцій майбутніх фахівців. 
У вищій школі це відповідне посилення практич-
ної спрямованості за рахунок наповнюваності 
змісту професійних дисциплін, які формують ком-
петенцію не лише теоретичними положеннями, 
але і введенням у програми практико-виробни-
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чих питань та задач, стимулюючи розвиток у сту-
дентів наступних професійних якостей, а саме: 
схильність до раціоналізаторства та винахідни-
цтва; самостійність; відповідальність шляхом 
розв’язання реверсних задач (тобто від латин-
ського reverses, зворотній – механізм, що служить 
для зміни дій на зворотне).

Застосування реверсного підходу в освітній 
сфері пов’язане з існуючими відмінностями в рівні 
базової підготовки учнів та студентів. Для ниніш-
нього часу, приміром, у закладах вищої освіти 
застосовуються різні форми навчання (денна, 
заочна, дистанційна), не забезпечуючи при цьому 
єдиного рівня освіти. Не секрет, що студенти 
мають різну довузівську підготовку, різний рівень 
знань та вмінь. Щоб виробити оптимальну стра-
тегію навчання та виховання, необхідно здійснити 
реверс, тобто повернутися до стартових (вихід-
них) знань студентів для виявлення недостатніх 
чи слабо засвоєних компонентів у їх підготовці.

Як свідчить практика, цей підхід здатний 
досить успішно здійснити компетентний педагог, 
тобто фахівець, який знає свій предмет, належно 
виконує властиві йому функції, має готовність 
управляти навчально-виховним процесом, сприяє 
формуванню особистості учня, студента. Водно-
час він (педагог) має володіти такими рисами як 
компетенція і компетентність.

Загалом, компетенція – це набір знань, умінь, 
навиків, особистісних якостей фахівця у певних 
сферах діяльності. Компетентність – це узагаль-
нююча здатність особистості, до виявлення ком-
петенцій в дійсності; це результат освіти в рамках 
компетентнісного підходу; це свого роду рівень 
педагогічної готовності до навчально-виховного 
процесу.

І компетенція, і компетентність виступають 
важливими чинниками формування:

 – інноваційно-креативної компетентності 
кадрів;

 – мотиваційно-ціннісної компетенції, що 
характеризується:

 – гуманітарного світорозуміння;

 – усвідомлення соціальної значимості та від-
повідальності за цілеспрямовану роботу з вияв-
лення та розвитку здібностей дітей і молоді;

 – орієнтації на цілісне сприйняття здібності 
особистості, вагомий рівень розвитку пізнаваль-
ної і професійної мотивації;

 – внутрішнього локусу контролю;
 – високої і адекватної самооцінки;
 – сучасних парадигм розвитку освіти;
 – основних підходів до навчання та розвитку 

здібних дітей і молоді у вітчизняній і зарубіжній 
світовій практиці.

При цьому важливо позитивно оцінити інди-
відуальні відмінності; підтримати таланти учнів 
щодо розвитку власної індивідуальності [4]; виро-
бити методику мотиваційного підходу; забезпе-
чити реалізацію місії освітньої сфери, що перед-
бачає підготовку потрібних суспільству і ринку 
праці фахівців, які поєднують високі академічні, 
професійні й соціально-особистісні компетенції 
забезпечення розвитку потенціалу та можливостей 
самореалізації студентів і співробітників, а також 
подоланню наявних викликів. Серед останніх:

 – зростання конкуренції на ринку освітніх 
послуг;

 – збільшення темпів науково-технічного про-
гресу, наслідком якого є потреба постійного онов-
лення  матеріально-технічної бази освітньої сфери;

 – швидка зміна вимог ринку праці щодо харак-
теру професійних компетентностей працівника;

 – зміна поколінь науково-технічних і науково-
педагогічних працівників; 

 – перенасичення ринку праці фахівцями з 
вищою освітою;

 – низький рівень загальноосвітньої підготовки 
абітурієнтів;

 – відтік найбільш підготовлених абітурієнтів 
до столичних закладів вищої освіти тощо.

Все це позначається на якості забезпечення 
різних регіонів креативним кадровим потенці-
алом – головним фактором ефективного й ста-
більного функціонування економіки, збільшення 
виробництва товарів і послуг. Адже креативність – 

Середовище

Мотивація

Особистість

Інтелектуальні 
здібності

Знання

Стиль мислення

Ресурси 
творчості

Рис. 1. Основні ресурси творчості (за Р. Стернбергом)
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це не лише знання, а й необхідні компетенції, що 
дозволяють студенту бути гнучким, креативним 
і відкритим на сучасному ринку праці [5].

Проте, як свідчить практика, не завжди збіль-
шення чисельності працюючих зумовлює зростання 
обсягів виробленої продукції (приміром, у сіль-
ському господарстві). В інших же сферах, зокрема 
у соціальній сфері, як показали результати наших 
досліджень, обсяг та рівень виробництва перебуває 
в залежності від творчого потенціалу кадрів, від їх 
освітнього й професійно-кваліфікаційного рівнів.

Тому при підготовці кадрів, затребуваних еко-
номікою і соціальною сферою, важливо викорис-
товувати:

 – проєктні методи, що сприяють залученню 
учнів, студентів у практичну діяльність;

 – нові технології та навчальні матеріали, 
зокрема інформаційно-комунікативні;

 – індивідуальні освітні траєкторії, що дозволя-
ють залучати студентів до проведення досліджень 
як під час підготовки дипломних робіт, так і при 
виконанні проєктів на замовлення зацікавлених 
підприємств, організацій.

Статистика свідчить, що головною перевагою 
високорозвинених країн є якість людського потен-
ціалу, його високий освітній рівень. В освітній 
сфері та в освітньому рівні населення знаходиться 
ключ до забезпечення сталого соціально-еконо-
мічного розвитку країни. Сама ж освітня галузь 
є одним із значних економічних ресурсів, обсяг 
якого збільшується завдяки:

 – модернізації та розвитку освітніх програм 
у відповідності з вимогами часу;

 – забезпечення застосування як у виробничому, 
так і в освітньому процесах сучасних навчальних 
техніки і технологій;

 – успішного вирішення проблем перепідго-
товки та підвищення кваліфікації кадрів;

 – відтворення професійних кадрів вищої ланки 
й робітничих спеціальностей;

 – створення системи неперервної освіти: 
від підготовки учня, студента в закладах освіти до 
залучення його до виробничої діяльності;

 – створення системи постійного підвищення 
кваліфікації кадрів для різних галузей економіки 
та соціальної сфери з дотриманням наступної 
атестації;

 – створення резерву кадрів для різних галузей 
економіки;

 – проведення відкритих конкурсів на замі-
щення посад керівників і фахівців [6].

Усе це, на наше глибоке переконання, спри-
ятиме успішному розв’язанню соціальних про-
блем, контекстного навчання. При цьому важливо 
дотримуватись наступних принципів:

 – психолого-педагогічного забезпечення осо-
бистісно усвідомленого включення студента 
в навчальну діяльність;

 – послідовного моделювання в навчальній 
діяльності студентів цілісного змісту, форм і умов 
професійної діяльності спеціаліста;

 – послідовного моделювання в навчальній 
діяльності проблемності змісту навчання і про-
цесу його розвернення в освітньому процесі;

 – адекватності форм організації навчальної 
діяльності студентів цілям і змісту освіти;

 – педагогічно обґрунтованого поєднання нових 
і традиційних освітніх технологій;

 – відкритості, тобто використання для досяг-
нення конкретних цілей навчання і виховання 
в освітньому процесі конкретного типу будь-яких 
освітніх технологій, запропонованих у рамках 
інших теорій і підходів;

 – єдності навчання і виховання особистості 
професіоналів;

 – урахування особливостей індивідуальності 
кожного студента тощо.

Використання зазначених принципових підхо-
дів при формуванні креативних фахівців дозволить:

 – забезпечити успішне виховання у кожного 
студента ціннісних якостей,  адекватних ринковій 
економіці;

 – формувати у кожного студента творчого 
саморозвитку, якостей професіоналів [7; 8];

 – виховати у студентів більші потреби щодо 
повного використання потенціалу фундаменталь-
них дисциплін, а також потреби у знаннях.

Останнє можливо лише при усвідомленні та 
значимості вищезазначеного для майбутньої про-
фесійної діяльності.

Якість підготовки фахівців залежить у значній 
мірі від викладача, зацікавленого в результатах 
своєї праці, озброєного сучасними педагогічними 
технологіями, останніми досягненнями науки, 
а також і від студентів, їх здібностей і бажання 
сприймати матеріал. При цьому важливо, щоб 
викладач і студент працювали гармонійно, розумі-
ючи єдність цілей.

Разом із тим важливо мотивувати кожного 
студента в повному обсязі готуватись до занять, 
активно працювати над виробленням у кожного 
з них мотивації до навчання, системи знань, яка 
дозволить йому в кінцевому результаті стати висо-
кокваліфікованим фахівцем. Останньому сприяє 
впровадження в навчальних закладах бально-рей-
тингової моделі навчання, основними завданнями 
якої є стимулювання систематичного навчання 
студентів за рахунок усіх складових цього процесу, 
таких як: відвідування занять студентами, актив-
ної їх роботи на заняттях, відвідування бібліотек, 
опрацювання спеціальної літератури тощо [7].

Практика свідчить, що бально-рейтингова сис-
тема навчання сприяє зацікавленості студентів 
у результатах своєї роботи.

До позивних аспектів цієї системи доцільно 
віднести:
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 – включення в підсумкову оцінку всіх видів 
діяльності студентів (теоретичну і практичну);

 – заохочення зусилля студента щодо освоєння 
матеріалу;

 – підвищення мотивації студентів до регу-
лярного відвідування ними лекцій і практичних 
занять;

 – стимулювання систематичної підготовки сту-
дентів до занять та активної роботи на заняттях;

 – дозвіл студентам набирати необхідні бали 
як за рахунок високих оцінок на підсумкових 
заняттях при тестуванні (за рахунок теоретичних 
занять), так і за рахунок відповідального відно-
шення студента до занять.

Все це сприяє успішному розв’язанню про-
блеми – досягнення та забезпечення високої 
якості освіти та підготовки кадрів. Наразі це одне 
з першочергових завдань. Для успішного його 
вирішення необхідно забезпечити перш за все 
неперервність освіти. Досвід високорозвинених 
країн свідчить, що у світі який швидко розвива-
ється, в епоху економіки знань та інновацій, кожна 
людина має вчитись усе життя. Держава ж має 
цьому сприяти, у тому числі за рахунок інтеграції 
нової української школи, всієї української освіти 
в європейську та міжнародну систему освіти.

Українська держава останнім часом багато зро-
била в контексті доступності освіти. Проте нерідко 
це негативно позначилось на якості освітніх послуг. 
Скажімо, як в Україні в цілому, так і в кожному її 
регіоні, відкрито багато маловідомих приватних 
закладів вищої освіти, в яких плата за навчання стала 
самоціллю. Якість освіти стоїть на задньому плані. 
Для забезпечення якості освіти у таких закладах 
відсутні необхідні, у тому числі й кадрові ресурси, 
необхідна сучасна матеріально-технічна база.

Це ж відноситься й до філій державних закла-
дів вищої освіти, більшість із яких функціонують 
у невеликих населених пунктах. Усе це негативно 
позначається як на якості освіти в цілому, так і на 
підготовці кадрів зокрема.

Головна передумова підвищення якості 
освіти – готовність до цього не лише викладачів, 
але і студентів. Усі вони мають постійно підви-
щувати свій освітній, професійний, кваліфіка-
ційний рівень; брати активну участь у створенні 
загальноєвропейського освітнього простору; 
сприяти підвищенню мобільності кадрів; готувати 
кадри, здатні відповідати на виклики освітнього 
простору; а також забезпечувати умови для під-
готовки кадрів, здатних відповідати на виклики 
ХХІ століття та складати гідну конкуренцію своїм 
зарубіжним колегам. Все це має здійснюватись 
насамперед завдяки активному впровадженню 
комп’ютерних навчальних програм у загальноос-
вітній і вищій школах [9; 10].

Зазначені програми дозволяють кожному учню, 
студенту більш наочно уявляти матеріал, що вивча-

ється; суттєво скоротити втрати часу вчителя або 
викладача на перевірку домашніх завдань; забез-
печити активне впровадження білінгвального 
навчання – взаємопов’язаної більшості викладача 
й учня в процесі вивчення окремих предметів засо-
бами рідної та іноземної мови і глибоке освоєння 
її предметного змісту. При цьому треба зазначити, 
що освіта – це машина, а нелад у ній буває, коли її 
частини відступають від того, для чого вона ство-
рена. І таким чином, важлива роль відводиться 
білінгвальному навчанню, завданнями якого є:

 – створення когнітивних, мотиваційно-психо-
логічних, загальних і спеціальних предметів для 
переходу до білінгвального навчання;

 – формування рівня білінгвальної стратегії, 
пов’язаної безпосередньо з білінгвальним навчан-
ням [9].

Останнє дозволяє подолати ослаблення профе-
сійного навчання, що має місце в Україні в умо-
вах входження її в європейську освітню систему 
та необхідності щодо підвищення якості освіти 
та підготовки кадрів. Адже в українській системі 
освіти зберігається лібералізація вимог до якості 
знань на всіх рівнях, в усіх освітніх ланках.

До оцінки якості освіти необхідно здійснювати 
ранжування закладів освіти, і перш за все вищої 
освіти, враховуючи наявний у них ресурсний потен-
ціал. До оцінки якості освіти необхідно залучити 
міжнародних експертів та посилити процеси інте-
грації української освіти в міжнародний освітній 
простір. Також структуру підготовки кадрів важ-
ливо привести у відповідність з вимогами часу та 
сформованої системи професійної освіти в Європі.

Для досягнення цього важливо мати відпо-
відне фінансове забезпечення, яке може бути як 
бюджетне, так і позабюджетне. При цьому важ-
ливо створити інвестиційний клімат і оптималь-
ний податковий режим для забезпечення результа-
тивної роботи навчальних закладів, стимулюючих 
широку участь роботодавців в інвестуванні про-
фесійної підготовки фахівців. 

Це вкрай важливим є саме нині, коли, в умо-
вах російсько-української війни, бюджет Укра-
їни не може в повній мірі задовольнити потреби 
освітньої сфери, коли знищена значна частина 
соціальної (зокрема, освітньої) інфраструктури. 
Так, за інформацією очільника уряду України 
Д. Шмигаля, лише за місяць війни втрати інф-
раструктури в країні складають 119 млрд. дол., 
4,25 млрд. дол. щодня. Втрати бюджету України 
становлять близько 2 млрд. дол. в день. Це лише 
прямі збитки. А збитки, прораховані непрямим 
способом, з урахуванням утрат в наступні роки, 
складають близько 1 трлн. дол. 

У цих умовах, на наш погляд, украй важ-
ливим є необхідність прийняття Верховною 
Радою України ряду законів, спрямованих на 
підтримку розвитку бізнесу, який, в свою чергу, 
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повинні надавати фінансову допомогу закладам 
освіти. Відтак достатнє фінансове забезпечення 
освітньої сфери має сприяти активному вико-
ристанню в освітній діяльності сучасних інно-
ваційних технологій; активному впровадженню 
в навчальний процес гуманістичних традицій, 
що, в свою чергу, сприяють духовно-творчому 
розвитку учнів і студентів, разом із формуванням 
їх морального здоров’я, а також виступають сти-
мулом соціально-культурної діяльності широких 
верств населення – чого наразі особливо потре-
бує суспільство в цілому та суспільство знань 
зокрема. Останнє сприяє підвищенню значимості 
та ролі освіти в сучасному постіндустріальному 
суспільстві, подоланню гострих проблем, нако-
пичених в соціальній сфері, що, як правило, 
пов’язані з основними тенденціями  цивіліза-
ційного розвитку; культурними й соціальними 
трансформаціями; глобалізацією; становленням 
інформаційного суспільства тощо.

Висновок. Отже, у забезпеченні підготовки 
висококваліфікованих конкурентоздатних кре-
ативних кадрів важлива роль, безперечно, від-
водиться освіті, головне завдання якої полягає 
у формуванні інноваційної людини відповідно до 
її задатків і здібностей, конкурентоспроможного 
людського капіталу шляхом;

 – доступності освіти для всіх категорій 
населення;

 – застосування інноваційних форм і методів 
навчання;

 – активізації мотивації до конкурентоспро-
можної діяльності;

 – впровадження результатів наукових дослі-
джень у практику;

 – підвищення якості освіти, у тому числі й 
за рахунок створення інформаційно-освітнього 
простору.

Останнє передбачає активне використання 
в навчально-виховній діяльності електронних 
тестів і підручників, навчальних модулів і кей-
сів, демонстраційних матеріалів, комп’ютерно-
лабораторних практикумів і мультимедійних 
презентацій, електронних повнотекстових хресто-
матій, віртуальних ділових ігор, мультимедійних 
навчальних програм.

Їх успішному використанню сприяє належне 
управління ризиками розвитку освіти шляхом 
дотримання наступних принципів:

 – відкритість і доступність освіти для всіх 
верств суспільства;

 – успішне поєднання гуманітарної і технічної 
складової освіти;

 – здійснення фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень;

 – пошук і  реалізація чинників, дотримання 
яких сприяє зниженню втрат від небезпек і ризиків.

Все це позитивно впливає на прискорення фор-
мування в Україні соціально-орієнтованої, креа-
тивної, інноваційної економіки. А таким чином 
освіта відіграє вирішальну роль у становленні сус-
пільства не просто креативних, а і щасливих людей.
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