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ПЕРЕДМОВА 

Пропонована читачеві праця – це погляд на політику як на реальність, і 

як на гру. Вочевидь, що багато хто в повсякденному житті ніколи не 

намагається роз’єднувати ці феномени, діє в політиці скоріше інтуїтивно, 

відповідно до психологічного стану, психологічного поштовху і вдається до 

осмисленого аналізу «що є що?» лише після того, як політична дія, вчинок, 

подія вже мали місце, а їх наслідки приносять позитив, негатив, а то і певне 

розчарування – не так сталося як гадалося. Про те, що ми самі, або хтось з нами 

значною мірою загравав, грався, вирішуючи достатньо складні суспільно- 

політичні проблеми, ми часто і гадки не маємо. Але ж воно саме так і було. 

Відтак, є потреба пояснити, чим обумовлена поява такої книги, 

написаної, до речі, в дні примусового сидіння вдома, на карантині з приводу 

відомого корона вірусу у квітні 2020 року. 

Перше, пов’язане з тим, що політика сьогодні, як складний, 

багатоаспектний процес впливу на життя людей, функціонує у принципово 

відмінних від попередніх суспільствах, де її роль і призначення також 

кардинально змінилися.  

Що треба брати до уваги у спробі усвідомити, коли політика є 

реальністю, а коли специфічним заграванням, а то і грою з людьми, спробою 

видати їм дійсне у зовсім іншому вигляді, або й просто ввести в оману, 

ошукати. Вважаємо, що найперше феномен «політика» слід розглядати в 

контексті конкретно суспільного розвитку, того, яким є світ, країни, 

суспільства, людство загалом. З усіх точок зору, завершуючи особливостями 

психологічного стану людей. Ще наприкінці ХХ ст. Е.Гіденс стан сучасності 

визначив як «радикальний модерн». Це, на його думку, так званий 

«вислизаючий світ», який характеризується поглибленням хаосу, 

випадковостей, альтернативності розвитку [28]. Такий світ називають 

постмодерністським, а основними його характеристиками є відкритість, 

фрагментарність, плюралізм, руйнування зцентрованої структури, 

еклектичність, іронія, пародія, саморефлексійність, кітч, гра [39, с. 33]. 
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Друге, беремо до уваги саме те, що суттєво змінилася за останнє століття 

людина, її духовний світ, система норм і цінностей, комунікативні засоби і 

процеси спілкування. Як тут не згадати думку видатного американського 

соціолога, росіянина за походженням, П.Сорокіна, який зазначав, що 

радикальна зміна життя людей пов’язана не зі зміною «ізмів» (комунізм, 

соціалізм, лібералізм і т. ін.), а зі зміною культури, системи цінностей, ідеалів, 

тобто, вектору духовного розвитку людей. 

Загалом існують, як відомо, два основних типи культури – традиційний 

і інноваційний. Саме останній і є найбільш притаманний добі постмодернізму, 

хоча він повинен розглядатися подвійно. «З одного боку, - пише український 

культуролог Н.Пальм,  - відбувається послаблення нормативності, розмивання 

шкали життєвих цінностей, падіння моралі, а з другого – колективістське 

начало поступається місцем індивідуалізму, свобода особистості стає 

важливішою цінністю» [97, с.122]. Головним, при цьому, є те, що політика 

обумовлює життя людей, творить ідеї і сама ж за рахунок таких ідей реально 

змінюється. Вочевидь, що цей процес нині є надто інтенсивним і його не 

можна не враховувати. 

Третє. В епоху постмодерну принципово іншого характеру набувають 

політичні ідеї, в цілому політичні ідеології, а тому, пише українська 

дослідниця О.Постол, слід глибше аналізувати суть посткласичних 

ідеологічних трансформацій. «У пошуку нового розуміння політичної ролі 

ідеології, її функціонування і впливу на сучасний суспільно-політичний 

розвиток, - пише вона, - важливі глибинне пізнання визначальних напрямів 

переходу від класичних до пост класичних ідеологічних орієнтацій, аналіз і 

переосмислення дискурсу, що стосується ідеології як політичного феномену» 

[116, с.4]. Не вдаючись у деталізацію трансформаційних процесів, 

притаманних нині політиці, (про це йтиме далі), нагадаємо лише слушну 

думку Г.Тейлора в тому плані, що багато течій сучасної політики спрямовані 

на потребу і навіть на вимогу поваги до спільноти й особистості [133]. Разом з 

тим, багато фахівців стверджують: завершення ХХ століття характеризується 
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тріумфом західного ліберально-демократичного доктринального світогляду. 

Так відомий американський (японського походження) політолог Ф.Фукуяма 

пише: «Це століття повертається тепер до безперечної перемоги економічного 

і політичного лібералізму, у лібералізму не залишилося жодних життєздатних 

альтернатив» [139, с.134]. Та, одночасно, не можна не згадати і те, що 

лібералізм, особливо у його європейському варіанті, сьогодні все більше 

піддається, якщо не критиці, то сумнівам, особливо стосовно співвідношення, 

в ході практичної реалізації ідеологій лібералізму, між матеріальним і 

духовним. Помітної критики набуває акцент на матеріальних засадах 

людського і суспільного розвитку, які, мовляв, духовні аспекти людського 

буття помітніше відсовують на другий план. Ці процеси яскраво 

прослідковуються у існуванні сучасних європейських країн. І це – окремий, 

досить широкий аспект проблем людського розвитку. 

Зрозуміло, що концептуально існує немало проблем теоретичного і 

практичного осмислення суті і особливостей функціонування політики. Так, 

політика, як суспільний феномен мало досліджена і пояснена у 

загальносвітовому, геополітичному плані. Це стосується формування 

однополюсного (Греція, Рим, Англія, Франція і т. ін.) і багатополюсного світу. 

Так, наявність і посилення ролі єдиного економічного простору фактично 

унеможливлює появу однополюсного світу. Такий світ, до речі, раніше існував 

як наявність величезних, світового масштабу, імперій, але ж до кінця ХХ 

століття фактично усі (навіть залишки) імперій зникли.  

Зрозуміло, що існують прогнози світового домінування США, Китаю, 

Японії, Індії і т. ін., однак достатньо ґрунтовних доказів щодо можливості 

такого суспільно-політичного розвитку майже немає. Навпаки, розпад СРСР, 

Югославії, відцентрові політичні процеси, що мають місце в ряді країн світу, 

дають підстави стверджувати, що процеси диференціації держав є все 

політичнішими і потужнішими, ніж їх об’єднання. 

Безумовно, роль і значення політики у житті людей в ХХІ столітті 

суттєво зростатимуть, а тому політика має розлягатися крізь призму прояву її 
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конкретних елементів: а) влада (суть, форми, види, процеси функціонування і 

т. ін.); б) політичні відносини (відносини між усіма різноманітними аспектами 

політики); в) політична організація (політична система) – сукупність 

організацій, установ, інститутів і т. ін., покликаних «регулювати відносини 

між класами, групами, індивідами і т. ін. для підтримки життєдіяльності 

соціуму» [30, с.94]; г) політичні інтереси та ідеї (вони знаходяться в центрі 

усякої політики, політичних дій і процесів) і т. ін. 

Вкажемо іще на одну принципового характеру особливість політики як 

складного і далеко не однозначного суспільного феномену. Нині, коли надто 

багато думок і точок зору існує щодо демократії, демократизації суспільних 

відносин, гостро постає питання доцільності політичних форм правління 

загалом. Так, російський політолог І.Гобозов пише, що доцільною є «та форма 

правління (демократична чи диктаторська), яка в даних конкретних умовах 

сприяє ефективному розвитку економіки, стабілізації суспільства, створює 

необхідні передумови для прояву фізичних і духовних потенцій людини, 

гарантує їй самі важливі права – право на працю, на освіту, на житло, на 

безпохитну охорону здоров’я, і т. ін.» [Там само, с. 109]. Така думка, на наш 

погляд, є раціональною і досить обґрунтованою. Тобто, не слід поспіхом, 

однозначно оцінювати авторитаризм та і тоталітаризм, як форми організації 

суспільного буття. 

Четверте. Гра, як пізнання світу, як дієвий механізм взаємин між 

людьми, відома давно. Вона супроводжувала, супроводжує і буде робити це 

надалі, бо є першою школою пізнання світу, життя, засобом соціальної 

адаптації, вдосконалення й реалізації людини, її потенцій. Інша справа, що в 

умовах постмодерну має місце надто велика підміна реальної взаємодії між 

людьми, в тому числі і у сфері політики, різноманітними симуляціями, 

ігровими елементами, а то і просто грою. Не є виключенням у цьому плані і 

політика, оскільки і ній, навколо неї найяскравіше виявляється людська 

активність, визначаються, співставляються і виборюються людські цінності і 

інтереси. 
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Однозначно, беремо до уваги при цьому те, що «політична гра» і «гра в 

політиці» - феномени різні [76, с.283-240]. У першому випадку йдеться про те, 

що теорії, моделі ігрової поведінки значною мірою переносяться на політичні 

процеси, взаємини, спроби спілкування між суб’єктами політики, політичного 

процесу, а, у другому випадку мають на увазі різноманітні прийоми, 

процедури, технології, що не є об’єктивно-закономірними у політичному 

менеджменті. «Гра в сучасній політиці, - пише український політолог 

В.Горбатенко, - більше ніж методи дослідження політичних процесів. В 

ігровій формі відбувається створення нових правил і відносин, які 

перетворюються на технології і перестають бути сферою гри» [39, с.31]. Тобто, 

гра в політиці є нестандартним, а часто і асоціальним, навіть аморальним 

дійством. За таких обставин політика є великою загрозою для людини. 

У грі взагалі, окрім встановлених, відпрацьованих правил є і 

недозволені, заборонені правила. Гра, - пише Д.Затонський, - є можливість 

якщо не осягнути неосягнене, то хоча б його до себе «наблизити», а, значить, 

у певному сенсі, з одного боку, «застати несподівано», а з іншого 

«приручити», ввести в систему координат, всередині якої з ним мислимо було 

б якось співіснувати» [49, с.116]. 

Маємо бути свідомими того, що можна лише певною мірою ставитися 

до життя як до гри, однак є елементарні межі здорового глузду, соціальні і інші 

процеси, що існують як об’єктивна реальність, з якою просто не можна не 

рахуватися. Тобто, стосовно політики, політичної діяльності гостро постає 

питання про те, як, за рахунок чого, убезпечити життя людей від гри у 

політику, навчити їх розпізнавати елементи гри і ігрові дії, технології та 

відповідно реагувати на них своєю поведінкою. Це стосується багатьох форм 

політичної діяльності – політичного інформування, маніпулювання, 

міфологізації і т. ін. Чистий ідеалізм сподіватися, що від морально нажитих 

форм політичного впливу на людину раптово відмовляються політичні гравці. 

Реально у суспільно-політичному житті це фактично не можливо. Навпаки, з 

потужним розвитком суспільств, завдяки науці, техніці, такі форми впливу на 
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особистість все більше вдосконалюються, набувають величезного поширення. 

Великі масові і неоднозначні політичні події початку ХХІ століття це яскраво 

підтвердили. 

Попри небажання певної кількості людей цікавитися політикою, брати 

участь у політичних діях, акціях, процесах, і особливо професійно зайнятися 

політикою, «відійти» від політики не вдається майже нікому на світі, оскільки 

вона, як ніяка інша суспільна сфера величезною мірою стосується 

загальнолюдських, загальносуспільних інтересів, потреб і цінностей, 

загального блага, а індивідуального – і поготів. І справедливо кажуть: якщо 

тебе не цікавить політика, це не означає, що політика не цікавиться тобою, не 

стосується тебе. Врешті, людина як частина суспільства, постійно знаходиться 

в координатах дії політики, політичних процесів, які, навіть і не надто 

опосередковано, але впливають на її життя. «Людина політична, - пише 

відомий український фахівець з міжнародних відносин С.Кононенко, - занадто 

залежна від суспільства, можливо, навіть більше, ніж від природи, адже 

умовою виживання в принципі є належність до суспільства. Крім того, людина 

є безпосереднім учасником і творцем суспільних процесів (на відміну від 

процесів природних)» [62, с.5]. 

Тут варто зробити акцент і на наступному принциповому положенні, що 

стосується аналізу в першу чергу ігрових елементів у політиці. Політичне 

пізнання, як процес, вдається можливим осмислити завдяки політичній 

гносеології, предметом якої є реальна практика нульового й донаукового 

пізнання політичного світу. Крім того, оскільки політичні явища і процеси 

потребують відповідного наукового пізнання, варто виділяти таке пізнання як 

дворівневе: емпіричне і теоретичне. Зрозуміло, що друге – більш складне, 

систематизоване, концептуальне і достовірне, бо емпіричне – це достатньо 

спрощене, споглядальне, без глибокої аналітики.  

В теоретико-методологічному плані нині все гостріше постає потреба 

розмежування політичної реальності і її міфологічної інтерпретації. Для того, 

щоб міфи, міфологізація дійсності стала максимально реальною, політичні 
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ідеї, теорії, міфи мають бути максимально раціоналізовані. В противному 

випадку прогресивного поступу окремих суспільств очікувати не доведеться. 

Те, що історія тлумачення дослідження політики сягає понад дві з 

половиною тисячі років, зовсім не засвідчує, що склалося якесь достатньо 

визнане її пояснення, не кажучи вже про систему понять, категорій, пов’язаних 

з цим складним суспільним феноменом. Можна, хіба що, погодитися з 

думкою, що політика – це загальноісторичний процес врегулювання 

людського життя ( філософськи широке, об’ємне, багатоаспектне призначення 

полики) і відповідна система, що скеровує життя соціумів, людства і цілому 

на конкретно-історичному етапі людського буття (політика, як дія, як 

механізм, як система регулювання людських відносин). Ю.Шайгородський 

вірно підмітив ту специфічну особливість, що в сучасних умовах «політика 

перетворюється в систему науково обґрунтованих поглядів, теорій та 

технологій управління політичною сферою суспільства» [145, с.8]. Це значить, 

що теоретична парадигма політики нині виглядає не лише такою, що певним 

чином випереджає суспільну практику, але й потребує більш предметного і 

глибокого наукового осмислення. 

Вище викладені концептуальні положення, що є основними, і обумовили 

потребу появи даної праці. Можливо, не все в ній однозначно, але означена 

проблематика, безумовно, заслуговує уваги, оскільки фундаментальних робіт 

з такої тематики фактично бракує. 

Тепер щодо стану аналізу феномену «політика». Політика, різноманітні 

аспекти, пов’язані з цим феноменом, настільки широко і багатогранно 

аналізуються вченими у всіх країнах світу, що робити якийсь аналіз та 

класифікувати спеціальну літературу з приводу «політика, як реальність» 

просто немає потреби. Обмежимося лише посиланням на ті джерела і 

публікації, що цитуються та вказані у списку літератури. Інша справа, вказати 

на джерела та на декілька найбільш специфічних, виразних робіт, які мають 

ключове значення для усвідомлення політики, як гри, або використання 

ігрових моментів у політиці. 
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За усієї потреби більш глибокого аналізу питань і проблем політики, 

участі громадян у сучасних політичних процесах, бракує все ж цілісних, 

комплексних робіт, в яких найперше аналізувалися би загальні питання 

мобілізації громадян до участі у політичній діяльності. Тут, різною мірою, 

можна виділити в Україні безперечно хіба що праці В.Бебика, В.Журавського, 

М.Михальченка, М.Обушного, Ф.Рудича, С.Рябова, Ю.Шайгородьського. 

Таких авторів в Україні небагато. 

Декілька специфічних робіт окресленої нами проблематики слід 

нагадати окремо. Феномен політичної мобілізації мас, особливо за рахунок 

використання різного характеру інформаційних джерел і засобів, аналізує в 

своїй монографії Т.Кремень [66]. Цінно, що в роботі розкривається досвід 

такої діяльності у США, ФРН, Італії, Британії, в країнах Близького Сходу, у 

ряді пострадянських країн – Білорусь, Україна, Росія. Суттєва цінність цієї 

праці полягає в тому, що авторка намагається не лише систематизувати й 

схарактеризувати різні види політичної мобілізації, але й відокремити 

специфіку здійснення такої мобілізації в процесі різного характеру політичних 

дій, акцій тощо. «Соціальні медіа, - робить висновок Т.Кремень, - розширюють 

коридор політичних можливостей, виступаючи засобом прямої демократії, і 

мають величезний потенціал як інструмент політичної мобілізації, але їхня 

роль діалектична і не має зводитися до оптимістичних чи песимістичних 

оцінок» [Там само, с. 228]. 

В такому ж методологічному ключі виглядає підручник А.Москаленка, 

Л.Губерського, В.Іванова «Основи масово-інформаційної діяльності» [91], в 

якому, чи не вперше в Україні, розкриваються закони функціонування, 

тогочасні (1999 р.) тенденції розвитку масової комунікації та засоби масово-

інформаційної діяльності. Хоча в підручнику більшість матеріалу присвячено 

суті загалом масової інформації друкованого, словесного характеру, в ній 

йдеться також про нові тенденції розвитку мас медіа та про роль і місце в 

інформаційній діяльності комп’ютерних систем. За систематизацією авторів 

система ЗМІ на 1999 рік в Україні складалася з преси, аудіовізуальних ЗМІ, 
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інформаційних служб, різного роду «периферичних утворень» журналістики 

[Там само, с.509]. 

Існує немало спеціальних наукових робіт, в яких політична діяльність 

розглядається в умовах інформаційного суспільства. Так, однією з найбільш 

ґрунтовних є монографія О.Картунова і О.Маруховського «Інформаційне 

суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій» [60]. В 

монографії містяться матеріали, що стосуються таких аспектів як 

«інформаційне суспільство», «базові засади формування демократії», 

«інформаціональна демократія», «мережеве суспільство», «загрози та 

небезпеки інформаційного суспільства», «інформаційні конфлікти та 

інформаційні війни» і т. ін., що розкривають великий діапазон масово-

комунікативних процесів у сучасних суспільствах, в тому числі і в Україні. 

«Інформаційне суспільство, - зазначають автори монографії, - це суспільство, 

в якому інформація, знання й інформативно-комунікативні  технології 

перетворюються на основну продуктивну силу та джерело епохальних 

зрушень в усіх сферах суспільного життя» [Там само, с. 27], суспільство, в 

якому має місце пріоритетний перехід «від представницької демократії до 

демократії участі» [Там само]. 

Безпосередньо проблемам ролі засобів інформації у формування 

політичної реальності, в мобілізації громадян до участі у політичних діях і 

процесах присвячено немало робіт, серед яких виділимо дві: Перша, - праця 

відомого російського (СПБ) політолога Д.Ольшанського «Политический PR» 

[112], в якій широко проаналізовані різноманітні комунікативні процеси, 

прийоми і технології політичної, психологічної роботи, управління масовими 

політичними комунікаціями, і друга – підручник українського політолога 

Л.Кочубей «PR у політичній сфері» [64], в якому розглянуто такі важливі 

питання як інструментарій PR, медіа-планування, політична реклама, 

Інтернет, їх роль і місце в політичній комунікації. Дослідниця, зокрема, 

підкреслює, що в сучасних інформаційних суспільствах «є потреба у 

ефективних PR-технологіях, які були б спроможними налагодити діалог між 
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владою та суспільством, між різними соціальними групами, що дасть змогу 

оптимізувати міжгрупову комунікацію» [Там само, с.13]. В контексті 

проблематики нашої наукової роботи, без сумніву, корисними і цікавими є 

аспекти цитованої монографії, присвячені політичному лобіюванню, 

мистецтву мовлення, політичній рекламі та ін.  

Лицемірству, брехні в політиці присвячена об’ємна монографія 

американського історика, психолога М.Джея «Добродетели лицемерия: О лжи 

в политике» [42]. Автор стверджує, що брехня в політиці – явище не лише 

надто поширене, але й, певною мірою, обов’язкове, буденне. «В політиці, - 

пише він, - звичайно, можна спробувати не брехати взагалі, проблема лише в 

тому, що в політиці не буває ситуації взагалі, а лише конкретна ситуація. Ось 

така брехня, нахабна брехня або статистика, відкриваюча картина, але не 

істина і не «душі прекрасні поривання», часто з точки зору ряду політиків є 

єдиними інструментами утримання цієї конкретної ситуації і її розв’язання» 

[Там само, с.16]. Автор надає також великої уваги лицемірству в політиці, 

доводячи, що між політикою і лицемірством існує давній і міцний зв'язок. 

«Політика, – підсумовує М.Джей, – ніколи не буде вільною зоною 

автентичності, щирості, чесності, прозорості і прямолінійності» [Там само, 

с.350]. Сумний висоновок. 

Складність, неоднозначність а то і суперечливість пояснення феномену 

«політика» викликали потребу вище викладеного і досить розлогого 

теоретико-методологічного підходу до аналізу такого феномену. Існує реальна 

потреба більш глибокого теоретичного підходу до відповіді на далеко не 

просте питання – якими є реальні та ігрові ознаки політики саме у сучасному 

постмодерному суспільстві і як вони обумовлюють життя людини ХХІ 

століття. 
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І. Парадигмальні особливості трансформації політики, як реального 

феномену, у добу постмодерну. 

 

Платон, Аристотель, інші політики Стародавнього Світу політику (від 

грец. Poelitike – мистецтво управління державою) – розуміли як єдину науку 

про суспільство і місто – державу (поліс). Зрозуміло, що за століття розуміння 

феномену «політика» принципово і достатньо радикально змінилося. 

Сучасні погляди на політику, як суспільне явище, характеризуються 

наявністю багатьох неоднозначних і часто суперечливих, протирічливих 

підходів. Усвідомлення суті феномену «політика» утруднюється завдяки 

великій кількості і різних за суттю пояснень навіть самого терміну «політика», 

що потребує ретельного наукового дискурсу, обрання найоптимальніших 

«точок опору» у його з’ясуванні. Ще складнішими виглядають проблеми 

функцій політики стосовно усіх її суб’єктів, учасників суспільно-політичних 

процесів. Існує потреба також теоретичного розведення багатьох понять 

(явищ) політичного життя, таких як «суспільна політика», «державна 

політика», тощо. Немає і достатньо чіткого розуміння різниці (і взаємин) між 

політикою і ідеологією, слабо дослідженими є проблеми функцій політики у 

добу постмодерну. Перелік таких проблем – досить великий. 

В найширшому і навіть дещо спрощеному розумінні політика – це 

діяльність людей, з метою реалізації особистих і групових інтересів, 

забезпечення реальних потреб людей (громадян). Отже, основу політики 

становлять відповідні відносини усіх суб’єктів суспільного життя, що є 

складними і неоднозначними. Багатосуб’єктність політики робить її 

феноменом планетарного, глобального масштабу і це її перший, так званий, 

звичайний рівень. Другий рівень політики професійний, коли вона 

розглядається саме як професійна діяльність, наприклад, робота в політичних 

партіях, в системі державної служби і т. ін. 

Тут обов’язково слід зробити і таке зауваження принципового 

характеру: у епоху постмодерну політичні процеси, політична діяльність все 

більше набувають складного амбівалентного (подвійного), асинхронного, 
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гібридного характеру, тобто стають високо прогнозованими і далеко не 

однозначними, що, одночасно, робить політику специфічною, 

багатоваріантною, мультипарадигмальною. А це суттєво ускладнює її 

розуміння, як феномену. 

І, врешті, третій рівень політики – науковий, коли вона постає 

конкретним предметом науково-теоретичного аналізу. В даному випадку, а 

тому домінуючим і є цей, третій рівень, а тому політику ми намагаємося 

розглядати в теоретико-методологічному аспекті, без чого неможливо 

зрозуміти специфіку її практичного прояву. 

Осмислення сутності людського буття на конкретно-історичному етапі 

його існування можливе лише за умови конкретного політико-цивілізованого 

дискурсу, оскільки саме він і дає можливість усвідомити політику як 

специфічний комунікаційно-семантичний, культурно-інформаційний, 

діяльнісний простір у великих людських спільнотах, усіх суб’єктів суспільних 

відносин. Політику, як складний і неоднозначний духовно-культурний 

феномен неможливо пізнати без врахування сукупності відповідних 

історичних, соціокультурних, політичних, ситуаційних виявів. 

Проблеми політики, як суспільного явища, соціального феномену, її 

трансформації у ХХІ столітті достатньо активно розглядалася у багатьох 

суспільних науках, але найперше – у політології. Серед робіт зарубіжних та 

вітчизняних вчених, що пов’язані із різними аспектами політики, її 

трансформаціями в епоху постмодерну, виділимо, перш за все, праці 

С.Бостона, К.Гаджієва, Б.Гаєвсього, И.Гобозова, Я.Гозмана, Р.Дарендорфа, 

Л.Козера, И.Мироненка, Ч.Намонюк, М.Обушного, А.Коваленка, О.Ткача, 

В.Тімашової, Х.Трайчке, К.Флехттейма, В.Хаміпова, К.Штейнберга та ін.  

В процесі аналізу феномену « політика» спеціальна літератури може 

бути класифікована у такий спосіб: а) видання, присвячені загально-

філософським, теоретичним аспектам обґрунтування політики як 

спеціального феномену, її змісту, функціям, функціональним родам; б) 

наукові публікації, в яких аналізуються історико- ґенеза исні аспекти політики, 
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її змін і трансформацій; в) специфіка політико-ідеологічних процесів у різних 

сферах суспільного буття; г) політико-прикладні аспекти реалізації політики 

(політичний менеджмент) тощо. 

Робимо, однак, акцент на тому, що питання модернізації політики саме 

в епоху постмодерну були і залишаються все ж недостатньо дослідженими. 

Огляд актуальних проблем трансформації сучасної політики неможливо 

розпочати без, бодай, короткого, ретроспективного пояснення феноменів 

«постмодернізм» і «політика», які трактуються досить неоднозначно. 

Загалом постмодерністська соціальна теорія набула поширення у ХХ 

столітті на основі сукупності соціологічних теорій та концепцій, пов’язаних із 

баченням та обґрунтуванням нової соціокультурної реальності. Вважається, 

що основними авторами цієї теорії  були Ж.Бодріар, П.Бурдьє, Д.Колнер, Ф.-

Ф.Льотар та інші філософи, соціологи, політологи. Вказані та інші вчені 

постмодерністське суспільство протиставили суспільству «модернізму» 

(розвинутому). Відмінними рисами постмодерністського суспільства 

вважаються: а) еклектизм (різноманіття, плюралізм) уподобань, стилів 

мислення, стандартів і т. ін.; б) автономізація (відмежування) культурної 

сфери від ідеологічної, економічної та інших сфер життя; в) заперечення 

ідеології прогресивного розвитку, універсалізму культури. Таких рис – 

достатньо і не всі з них ґрунтовно пояснені.  

Не менш складними та неоднорідними є теоретичні уявлення та 

обґрунтування нині феномену «політика», хоча його існування нараховує 

декілька століть. 

Фактично при визначенні і вивченні сутності політики як суспільного 

явища точкою відліку є грецьке politicos (прикметник, похідний від polis – 

поліс). Зокрема, Аристотель у фундаментальній праці «Політика» доходить 

висновку, що політика – це своєрідна наука, мистецтво управління всіма 

справами в організованому співжитті людей. Це – загальновідоме, добре 

пояснене філософське визначення політики, яке, між тим, не дає про неї 

достатньо чіткого уявлення.  
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Впродовж століть визначення політики як суспільного явища 

неодноразово змінювалося, уточнювалося. Аристотель дієслово politensthai 

передавав дієсловом politizare – політизувати. Фома Аквінський вживав 

словосполучення politica scientia- політична наука або просто слово politica – 

політика. Пізніше Ж.Блондель визначив політику як діяльність, у результаті 

якої люди приймають рішення, що здійснювалося в межах суспільства і для 

нього. 

У наш час відомий російський політолог В.Пугачов визначає політику 

як галузь переважно цілеспрямованих відносин між групами стосовно 

використання інститутів публічної влади в інтересах реалізації їх суспільно 

значущих запитів і потреб. Таке визначення тепер вже стає більш 

опредмеченим. 

Відомі російські політологи Л.Гозман і О.Шестопал доволі чітко 

визначили феномен «політика» як певну систему державних політичних 

інститутів, кожний з яких виконує відповідні функції [31]. Це – перший вимір 

політики, який можна і є підстави використовувати, позаяк справжня політика 

спостерігається там, де існують відповідні владні відносини. Але це пояснення 

політики як феномену, суб’єкти якого є держава, її владні структури. Між тим, 

таких суб’єктів багато. 

Другий вимір політики – це політичний процес. Його можна уявити не 

інакше, як постійну ґенезу політичних інститутів, суб’єктів політичного 

процесу, політичних зав’язків і відносин. Йдеться про швидкі та динамічні 

зміни політики як суспільного явища, постійну зміну відносин. Таке 

визначення єства політики нам імпонує, оскільки політика – це процес, 

взаємини, дії тощо. 

Ще один вимір політики – система цінностей, думок, позицій громадян, 

що дає змогу виокремити в політиці рівень доктринального, ідеологічного 

характеру і забарвлення. При цьому існують два основних аспекти проблеми. 

З одного боку, наявність у громадян, інших суб’єктів політики великої 

кількості цінностей, уявлень, позицій, а з іншого – спроби суб’єктів політики 
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(політичних партій, громадський організацій, об'єднань) звести ці інтереси і 

уявлення до певних політичних доктрин. Підкреслимо, що цей аспект політики 

викликає багато думок, суперечок, представників різних галузей суспільних 

знань, особливо в постіндустріальну, інформаційну добу. 

Важливим виміром політики є також її розуміння як системи 

детермінант, що певним способом моделюються політичні зв’язки і відносини 

в суспільстві. При цьому зважається на те, що політика не є чимось 

спонтанним, випадковим, некерованим, а саме керованим, модельованим 

процесом, що піддається свідомому управлінню. Звідси, зокрема, йдеться про 

менеджмент політичної діяльності. 

Виокремлення з поміж інших типу людини політичної дає підстави для 

виміру політики як специфічної діяльності людини. У цьому разі йдеться 

переважно про діяльність політиків-професіоналів, для яких політика є 

основним, домінуючим видом діяльності взагалі. 

Визнаючи політику специфічним видом діяльності людини, можна 

наголошувати й на тому, що це галузь суб’єктивної самореалізації людини, 

тобто ще один важливий вимір політики. 

Позаяк політика надто складне і багатогранне явище, її загально 

філософське визначення може бути таке: політика – це явище, породжене 

активністю людини, що має власну мету й інтереси. 

Політика, безумовно, повною мірою конституювалася і конституюється 

тоді, коли виникають певні, доволі складні потреби людини. Справді, як 

суспільне явище політика визначається у процесі ускладнення виробництва, 

диференціації суспільства, зростання суперечностей, конфліктів, 

міжособистісних і міжгрупових контактів. Образно кажучи, політика 

з'являється лише тоді, коли традиційні звичаї та обряди не можуть забезпечити 

відповідний рівень і характер відносин, врегулювати суперечності та 

конфлікти між людьми, групами, класами. Отже, об’єктивно роль політики як 

суспільного явища зростає адекватно тому, якою мірою гостро постає 
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проблема цілісності єдності, згуртованості суспільства. Кінець ХХ – початок 

ХХІ століття яскраво підтвердив цей факт. 

За викладених обставин постає також потреба в появі, утворенні певних 

принципово нових структур публічної влади, державних інститутів влади. З їх 

появою виникає суперечність між політичною та поза політичною формами 

організації й існування людей. У будь-якому разі у високорозвиненому 

суспільстві принципове значення набуває потреба політичного усвідомлення 

громадянами власних інтересів, вміння поєднувати їх із загальнодержавними, 

а отже, інтересами інших людей, класів, страт. 

«Політика, - зазначає М.Михальченко, - це поле політичних відносин і 

боротьби за владу, політичного впливу, використання владних механізмів для 

розв’язання проблем суспільства і держави, реалізації інтересів соціальних 

груп і політичних рухів [78, с.14]. При цьому на принципову зміну суті 

політики, як складного і протирічливого феномену суттєво вплинуло саме те, 

що нині індивідуалістична свідомість людини все більше піддається потужним 

глобалізаційним процесам. «Індивідуалістична свідомість, - зазначає 

Ч.Намонюк, - майже повністю вичерпала власний творчий ресурс і призвела 

до утворення «індивідуальної культури», яка характеризується відмовою від 

суспільної моралі й етики» [84,с.102]. Йдеться про те, що в умовах глобалізації 

індивідуалізація способів життя людей набуває потужного розвитку, тоді як 

максимальну інтеграцію мають економічні, виробничі та інші процеси. 

Людина ніби то живе, існує поза межами таких процесів, хоча і все більше 

залежить від них. 

Історія – зазначали К.Маркс, Ф.Енгельс, – не що інше, як діяльність 

людини, що має свою мету. А тому і в політиці, політичній діяльності 

діяльнісний аспект є головним, визначальним. Звідси, зокрема, і бере свій 

початок так зване поведінкове (біхевіористичне) розуміння політики як 

специфічного роду діяльності, якою керується і яку здійснює людина.  

Маємо також обов’язково врахувати, що нині, в умовах постмодерну, 

серйозній трансформації піддається не лише людина, але й багато соціальних 
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інститутів, що раніше мали достатньо виразну орієнтацію на певні ідеології. 

Найяскравіше це відбувається з багатьма політичними партіями, що втрачають 

ідеологічну забарвленість, не виступають яскравими виразниками певних 

соціальних груп і класів, і т. ін. Так, політичні партії у сучасній Україні нічого 

спільного з такими партіями не мають, оскільки вони: формуються без будь-

якої соціальної бази, під окрему особистість; не мають програмово-статутних 

засад і певного ідеологічного спрямування; не структуровані у відповідності 

із державно-національною структурою – знизу – догори; не існують за рахунок 

членів таких партій; не піддаються ніякій типологізації щодо політичних основ 

і т. ін. У спрощеному вигляді політичні партії в Україні – це групи цільових, 

кланово-корпоративних інтересів, які є не політичними структурами, дієвими 

суб’єктами суспільно-політичних процесів, але звичайними групами тиску, 

групами інтересів, що обслуговують окрему особистість або групу, план. В 

цілому політичний вплив на громадян в умовах сучасних суспільств, що 

демократизуються, нині суттєво змінився. Як пише відомий англійський 

історик Е.Хопсбаум «Зараз жодна держава не може зробити того, що легко 

робила у ХХ столітті, а саме – примусити мільйони своїх громадян віддати 

своє життя в ім'я своєї країни… Прості люди більше не хочуть, щоб ними 

безперечно та у всьому управляли» [129]. Дистанціювання громадянина від 

держави – одна з найяскравіших ознак постмодерністської епохи, яка особливо 

просуджується у державах високорозвинутих.  

Слушною є в даному випадку думка також про те, що виникнення і 

існування великої кількості політичних партій посилює політичну 

нестабільність і конфліктність, демонструє не стільки розвиток 

громадянського суспільства, скільки його роз’єднаність. Тобто, формальна 

наявність великої кількості політичних партій зовсім не означає наявності 

дієвої демократії. Так вважає, зокрема, політолог О.Нікогосян, який в якості 

аргументу дає таку статистичну фактологію: на місцевих виборах у Польщі у 

травні 1990 року змагалося 240 організацій в тому числі 80 політичних партій, 

що сформували 40 різних коаліцій; у Чехословаччині з'явилося тоді 37 партій, 
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на виборах змагалося 22 партії, рухи й коаліції; в Україні діяло 50 політичних 

партій, з яких лише 6 найбільших могли змагатися у другому турі виборів. 

Декілька десятків політичних партій, як відомо, змагалися на перших виборах 

до Верховної Ради України. Це, певною мірою дає підстави дискутувати, яка 

політична система є досконалішою – однопартійна, двопартійна, 

багатопартійна і т. ін.  

Роль політики в житті суспільства важко переоцінити, особливо у наш 

час. Впродовж усієї історії існування свідомого, цивілізованого людства, країн 

і народів політика була визначальним чинником влаштування їх життя, 

розширення відносин, врегулювання різнохарактерних конфліктів, що мають 

місце. 

Ще у сиву давнину люди намагались усвідомити сутність, особливості 

політики і як духовного феномену. Тому, очевидно, найпершим є трактування 

політики як релігійно-міфологічного явища. Так, у ІІ-І тис. до Р.Х. побутували 

уявлення і впевненість у тому, що влада має не інакше як божественне 

походження. 

Значно пізніше, в середині першого тисячоліття, коли випрацьовувались 

і раціоналізовувалися політичні знання, почали з'являтися перші політичні 

дефініції, категорії і концепції. Відтепер вони вже мали філософсько-етичну 

форму. Це було пов’язано насамперед з іменами таких видатних філософів, 

істориків, політиків, як Конфуцій, Платон, Аристотель, які вважали політичну 

науку не інакше як науку про найвище благо людини і держави, науку про 

ідеальних державний устрій. 

Зрозуміло, що таке трактування політичної науки, її суті, особливостей 

певною мірою було ідеалізовано, позаяк, на думку згаданих щойно вчених, її 

покликання – навчити людей жити в добробуті та справедливо, розумно 

взаємодіяти в єдиній державі. 

Як складне, неординарне явище, політика визначається, загалом, за 

трьома взаємозалежними значеннями. Перше: під політикою розуміють певні 

відносини між будь-якими суб’єктами суспільно-політичного процесу (politis), 
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найчастіше використовуючи термін «публічна політика». По-друге: в 

англосаксонській традиції (policy) під політикою розуміють певні дії (або 

бездіяльність) того суб’єкту політичного процесу, що переслідує досягнення 

певної мети. По-третє, політику пояснюються як певну систему інституцій, 

взаємодія яких між собою пов’язана з конкретними інтересами і цілями 

учасників політичного процесу. 

У зв’язку з вищевказаним, політику можна і слід розглядати як 

багатосуб’єктний феномен суспільного значення, а така багатосуб’єктність у 

свою чергу породжує конкурентність (змагальність). В центрі такої 

конкурентності, зазначав відомий український політолог Ю.Левенець, 

боротьба за ресурси та статуси – соціальні, політичні. Серед ряду функцій 

політики слід перш за все виділити функції: управління суспільними 

процесами; раціоналізація конфліктів (недопущення силового шляху розвитку 

складних процесів), розподільна і перерозподільна (реалізація цінностей і 

інтересів); соціалізації особистості. 

Сутність політики як складного суспільного явища можна визначити за 

її змістом, а саме: 

 дії, спрямовані на владу, на те, щоб завоювати її та утримувати; 

 практична і теоретична діяльність у сфері відповідних відносин 

між людьми, соціальними групами, іншими суб’єктами 

політичного процесу з виявлення та регулювання їх інтересів 

шляхом використання державної влади; 

 своєрідний процес підготовки, прийняття і практичної реалізації 

важливих для суспільства рішень. 

Політика може пояснюватись і як діяльність, зокрема: 

 певна діяльність, пов’язана зі здійсненням певного політичного 

курсу; 

 участь громадянина (будь-якого іншого суб’єкта політики) у 

справах держави, політичних партій, громадських організацій, 

об'єднань, тощо; 
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 формування установок, мети; 

 політична діяльність як наука, мистецтво тощо. 

Врешті, враховуємо, що політика є як особистісним, так і 

загальнолюдським інтегральним явищем, невід'ємною складовою духовного 

світу людей, комплексом певних ідей, норм і цінностей, які в сукупності 

становлять реальну потребу кожної свідомої людини незалежно від того, де, 

за якої ідеології, політичної системи, особливостей організації суспільної 

життєдіяльності вона живе і діє. 

Два визначення феномену «політика», на нашу думку, є достатньо 

зрозумілими й оптимальними, в тому числі і з огляду на складні суспільні 

процеси сьогодення. 

Перше, належить відомому російському політологу І.А.Гобозову, який 

пояснює політику як «одну з форм діяльності по врегулюванню і управлінню 

суспільними відносинами і зв’язками, що виникають між людьми в процесі 

спільної діяльності» [30, с.122-123], а друге українському філософу 

Б.Гаєвському, який вживає термін «істинна політика», під яким розуміє 

«політичне рішення, прийняте в результаті аналізу фактів, подій, явищ 

політичного життя, політичне осмислення минулого, сучасного і майбутнього 

країни, народу, соціальної структури, сфер суспільних відносин тощо» [25, 

с.122]. 

Зі свого боку, ми підтримуємо і вживаємо таке поняття: «Політика – це 

система дій, спрямованих на досягнення певної мети, а також створення умов, 

які сприяють оптимальній реалізації інтересів усіх суб’єктів політичної дії – 

людини, організації, об'єднання партій, держави і т. ін. [34, с.11]. 

Загальною систематизуючою політичною категорією, що дає 

можливість максимально широко і об’ємна пояснити феномен «політика», є 

категорія «політичне життя суспільства». Таке поняття охоплює максимально 

велику кількість  суб’єктів політичних відносин, дозволяє усвідомити сумісні 

особливості взаємозв’язків між такими суб’єктами. Більшість фахівців 

сходяться на тому, що політичне життя дещо ідентичне, однак специфічне по 
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відношенню до економічного, соціального, духовного, релігійного і т. ін. 

життя. Між тим, політичне життя має і повинно аналізуватися, як специфічне 

суспільне явище, політичними факторами якого є тип держави, політичний 

устрій держави і суспільства, структура влади, політична організація і 

культура, тощо. За таких обставин політичне життя маємо розглядати й 

пояснювати як специфічну підсистему суспільства, специфічну цілісність зі 

своїми характерними елементами, видами й формами як її вияву, так і 

спілкування між людьми. 

В політиці неперехідне значення має ідеологія, як система певних 

поглядів – політичних, етичних, філософських, художніх, релігійних і  т. ін. 

Цілісно ідеологія починається з віри в те, що речі, люди, врешті – суспільства, 

можуть бути набагато кращими, ніж вони є. Як казав Ентоні Даус, ідеологія – 

це «словесний образ кращого суспільства та основних шляхів створення 

такого суспільства». На основі таких ідеологій гіпотетично вибудовується 

модель суспільного устрою, яка перш за все адресується людям, суспільству, і 

, затим, як певний стратегічний план, реалізується владою, точніше, тією 

політичною силою, що має владу, головним чином – державну владу. 

Загальною, систематизуючою категорією, яка пояснює усю сукупність 

процесів, пов’язаних із політикою, є категорія «політичне життя суспільства». 

Це складне явище,  що включає в себе велику багатоманітність суспільних 

виявів у формі зав’язків між людьми. Такі зв’язки є результатом різноманітної 

діяльності людей, які, маючи певні інтереси і потреби, вимушені вступати в 

контакти між собою, взаємодіяти. Без такої взаємодії неможливе як життя 

окремої людини, так і функціонування суспільства, тобто, політичне життя є 

важливішою умовою існування людей. Такі зв’язки між людьми знаходяться 

у постійному русі – вони виникають, існують, зникають і знову 

відтворюються. Вони пронизують усі сфери людського життя, а 

інтегральними, об’єднуючими факторами такого життя є тип держави, 

політичний устрій суспільства, його політична структура й організація, форми 

спілкування між людьми і т. ін. Таким чином, політичне життя є і існує як 
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складна і специфічна підсистема суспільства , що має власну специфіку, 

елементи, види. Саме політичне життя не лише визначає основні соціальні 

політичні структури суспільства, але тип його політичної системи, державного 

устрою, спосіб правління, партійну систему, політичний режим і т. ін.  

В останній час багато фахівців вдаються до спеціального виокремлення 

і пояснення суті і особливостей функціонування саме безпосередньо 

політичної сфери суспільства. «Політична складова, – пише В.Тімашова, – 

забезпечує організацію, контроль, управління, безпеку, інтеграцію 

суспільства, спираючись на систему влади, політичні інститути, 

використовуючи адміністративні ресурси, право чи примус» [134, с.166]. 

В контексті вище викладеного гостро постають проблеми політичного 

насильства і політичної моралі, що мають саме безпосереднє відношення до 

політики. По-різному, як відомо, феномен політичного насильства розглядали 

Н.Макіавеллі, К.Маркс, В.Ленін, М.Вебер, Х.Арендт, Ж.Боріяр, М.Каддафі, 

Б.Капустін, К.Лоренц, М.Фуко та інші видатні мислителі. Домінує, при цьому, 

думка, що моральною може бути лише та політика, що ґрунтується на етиці 

відповідальності. Вочевидь, що будь-який силовий примус до такої 

відповідальності ніколи не дасть бажаних результатів. Йдеться про наявність 

свідомої, сумлінної відповідальності у того, хто має владу, користується нею. 

Теж саме можна сказати щодо шляхів, засобів врегулювання політичних 

конфліктів: моральне їх врегулювання головним чином дає найкращі суспільні 

результати. Інша справа, що суб’єкти політичних процесів далеко не завжди 

йдуть тим шляхом: проблема моральності політики – гостра і складна. 

Розмірковуючи над проблемою моральності політики взагалі, варто 

зазначити, що мало хто з теоретиків політичної науки вважає, що політика 

може бути моральною. Це, зокрема, добре довів відомий американський 

політолог М.Джей у своїй фундаментальній монографії «Добродетели 

лицемерия: О лжи в политике. М.: «Канон+РОДИ «Реабилитация» 2015.-

325с.» (мова – російська). Закликаючи до свідомого, тверезого сприйняття 

політики, вчений стверджує наступне: «Політика ніколи не буде вільною 
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зоною аутентичності, щирості, чесності, прозорості і прямолінійності» (с.350). 

І все ж, перед сучасними суспільствами проблема моральності в політиці, 

взаємин моралі і політики постає як одна не тільки з найскладніших, але таких, 

що обумовлюють гуманний розвиток суспільств, сентенціє, без якого 

цивілізоване існування людей і суспільств просто неможливе. 

Взаємовідносини моралі і політики – складні і далеко не однозначні. 

Вочевидь, що треба враховувати те, що мораль виникла набагато раніше 

політики, ще у докласових суспільствах, виступаючи у формі звичаїв. Навіть 

у стародавньому Світі взаємини моралі і політики розуміли по-різному: 

Платон, наприклад, протиставляв мораль і політику, тоді як його сучасник 

Аристотель, навпаки, доводив їх єдність. Аморальність політики, політичної 

діяльності засуджували Ж.Мельє, Д.Дідро, Ж.-Ж.Руссо, інші мислителі 

Середньовіччя. Нині, у ХХІ столітті все гостріше постає проблема політичної 

етики, яка, за характеристикою російського філософа О.Капто є «системою 

етичних знань і практичних рекомендацій, орієнтованих на політичну 

діяльність» [57, с.119]. 

Основу політичної етики становлять певні етичні принципи і норми 

поведінки людей, інших суб’єктів політичної діяльності в ході її здійснення. 

Іншими словами, політична діяльність має базуватися на певних позитивних 

моральних принципах. 

Тут доречно зробити таке уточнення принципового характеру. 

Ідеологічні засади функціонування будь-якого суспільства не є довільно 

вибраними, вони значною мірою обумовлені саме станом розвитку реального 

буття такого суспільства. Так українські дослідники І.Гавриленко, П.Мельник, 

М.Недюха доречно зазначають: «Для досить стратифікованого суспільства, 

позбавленого різкого класового протистояння чи гострих етнічних конфліктів, 

орієнтованого більше на соціальні, аніж етнонаціональні пріоритети, 

характерна ліберально-індивідуалістична ідеологія, акцентована на 

самодостатню цінність окремої людини. Її права і свободи вважаються 

природними, не залежними від соціального та етнічного походження, а 
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суспільні відносини тлумачаться як такі, що мають будуватися на основі 

вільного вибору і правового контракту» [23,с.147]. Іншими словами, ідеологію 

суспільного розвитку не можна обрати довільно, на свій смак, цей вибір має 

бути реально обумовленим, свідомим, але не на догоду будь-якій політичній 

силі чи суб’єкту. 

Політика має безпосереднє відношення до політичних систем, 

політичних режимів, систем влади у всіх країнах світу, оскільки, як 

підкреслював М.Дюверже, політична система – це комплекс інститутів – 

влади, державного апарату, засобів його функціонування, а також усього, що 

з цим пов’язане» [153]. 

Радикальні трансформації політичних систем починаючи з кінця ХХ 

століття дали підстави стверджувати, що такий (за Г.Алмондом) їх класичний 

поділ як англо-американські, континентально-європейські, доіндустріальні, 

постіндустріальні, а політичні режими (за М.Дюверже) – ліберально-

демократичний, соціалістичний, консервативно-диктаторській, традиційно-

монархістичний і т. ін. – є далеко не реально існуючими. Такі класифікації 

надто помітно розширилися, що ґрунтовно пояснив відомий російський 

політолог К.Гаджієв [24], розмірковуючи про філософію політики. Він, як і 

багато інших дослідників ведуть мову про існування найперше так званих 

«змішаних» політичних систем і режимів. 

І для політичних систем, і для політичних режимів, систем політичної 

влади домінуюче значення все ж має політика, основу якої, як система певних 

цінностей, становить ідеологія. Інша справа, що досить багато політичних 

систем, політичних режимів формуються і існують поза чітко означеними 

ідеологічними засадами і на своєрідній плюралістичній основі. Чи дає це 

якість преференції для їх стабільного існування – визначити однозначно 

важко, але така тенденція в умовах лібералізації, демократизації суспільного 

життя проглядається досить помітно. 

Особливий акцент зробимо на політичній детермінації систем (моделей) 

державного правління. Як відомо , тривалий час, в тому числі і на відповідних 
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політико-ідеологічних засадах у світі існували дві базових моделі правління – 

монархічна і республіканська [17], але на сьогодні поліваріантність 

державотворчих процесів, диференціація державної влади, її демократизація і 

інші процеси спричинили появу специфічних, так званих некласичних 

моделей (форм) правління [77, с.77-94]. Це усілякі неопартимональні 

диктатури, гібридні (обмежені) монархії, суперпрезидентські республіки 

тощо. Спроби чітко визначити суть таких режимів на основі критеріїв 

демократичних і недемократичних форм правління тут поки що не дають 

достатньо чіткого і виразного результату. Як доречно зазначає П.Мироненко 

«Доведено, що форма політичного правління та ефективність демократичних 

інструментів здійснення державної влади потребують у прямій залежності від 

рівня політичних свобод, активізації суспільної діяльності та компетенції 

політичної ідентифікації спільноти» [Там само, с.93]. 

Відтак стає більш зрозумілим, чому серед некласичних моделей форм 

правління у наш час все більше значення має поліархія (багатоначальність, 

багатовладдя), а, значить і дослідження, аналіз форм правління має базуватися 

на цих засадах. Це – дає змогу краще усвідомити суть базових 

трансформаційних процесів саме у державному управлінні. 

До основних попередніх висновків щодо феномену «політика» і її 

трансформацій можна віднести такі: 

1. Політика, як складний багатоаспектний феномен, що постійно 

змінюється, трансформується, найперше у своїй суті, призначенні і 

соціальній ролі, функціях і т. ін. Достатньо цілісно, об’ємно збагнути 

феномен «політика» виявляється можливим лише в результаті 

комплексного, сенергетичного підходу до його дослідження, 

використовуючи міждисциплінарний підхід у часі, просторі, сфері 

прояву політики, тощо. 

2. В процесі аналізу феномену «політика» найперше має братися до 

уваги те, що політика – базис формування політичної ідеології, без 

якої не може функціонувати жодне суспільство, жодна держава. Тут 
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слід зробити акцент на тому, що в епоху постмодерну з'явився цілий 

ряд так званих пост класичних, або неокласичних політико-

ідеологічних течій, серед яких домінуючою є неоліберальна ідеологія 

(Дж.Грей, Б.Капустін, В.Мойсенко, Р.Нозік, Дж.Роулз, Г.Самуель, 

М.Фрідман, Ф. фон Хайєк та ін.). Важливішими принципами 

неоліберальної ідеології є: активне втручання (входження) держави у 

систему соціально-економічного господарювання суспільства; 

формування і функціонування конкурсних, толерантних відносин 

між усіма суб’єктами життя (політикою, економікою і т. ін.); 

демократизація державно-управлінських процесів із забезпеченням 

найширшої участі у них громадянського суспільства, тощо. 

Важливо, що такі посткласичні політичні теорії і процеси по-різному 

впливають на функціонування багатьох суспільств, що 

трансформуються, включаючи і українське суспільство, в якому 

процеси ідеологічної соціалізації громадян в переважній більшості 

носять механічний, хаотичний, спонтанний, нецілеспрямований і 

суперечливий характер. 

3. Є усі підстави погодитися з думкою українського політолога 

Ю.Шайгородського, що сучасну політику розглядають здебільшого в 

двох аспектах, як термін «реальна політика», тобто шляхом редукції 

усієї політичної сфери до владно-примусових відносин, або певний 

ідеал, як політику заради політики [15,с.11]. 

Вочевидь, що при аналізі феномену «політика», її трансформацій у 

добу постмодерну треба дійсно брати до уваги такі її концептуальні 

визначення, що відбувалися в історико- ґенезисовій ретроспективі: а) 

політика, як основа державотворчого процесу (Платон, Аристотель); 

політика, як засада забезпечення соціального консенсусу в 

суспільстві (Г.Гроцій, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш. Монтенс'є, Ж.-Ж.Руссо). 

4. Будь-яке суспільство на певному етапі свого історичного 

функціонування вимушене відшукувати і брати за основу ті 
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ідеологічні схеми свого буття, які би максимально відповідали 

нагальним викликам часу, відображали б увесь спектр, багатоманіття 

суспільних інтересів, мали розуміння і підтримку у суспільстві. 

Звідси, найважливіша роль ідеології, політики, яка базується на усій 

системі інтересів, цінностей, потреб, - інтегративна роль. Політика 

виступає найдієвішим механізмом узгодження суспільних інтересів, 

особливо у нестабільних суспільствах, що модернізуються і 

трансформуються. 

5. В політиці, політичному житті є багато суб’єктів, тобто реальних 

учасників політичних процесів. Кількість цих суб’єктів постійно 

зростає, а головне, за останні десятиліття все помітнішу роль у 

політиці відіграють політична еліта, фінансово-грошові групи і 

структури, групи тиску і групи інтересів, опозиція, різноманітні 

тіньові та напівлегальні об'єднання тощо. Іноді, –це підтверджує і 

суспільно-політичне життя сучасної України, – роль таких суб’єктів 

стає набагато помітнішою, ніж роль таких раніше традиційних 

суб’єктів, як політичні партії, профспілки, різноманітні громадські 

об'єднання, як сукупність соціально-класових відносин у суспільстві, 

як поєднання політичного і соціального (К.Маркс, В.Ленін); політика 

з позицій переосмислення ролі і місця суб’єктів і об’єктів політичних 

процесів, зміни взаємодії людей і соціальних груп (А.Бадью, 

С.Жижек, Ж.Рансьєр та ін.). Додамо, що серед усіх парадигм 

трансформації сучасної політики в епоху постмодерну на перший 

план виходить класична ліберальна парадигма, що активно 

аналізується і досліджується, в тому числі і в Україні. 

6. Найпомітнішим суб’єктом політики, політичного життя у ХХІ 

столітті стає глобальне (і національне) громадянське суспільство, без 

якого розвиток і реалізацію політики загалом, а державної політики 

безпосередньо, уявити неможливо. 
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Розмірковуючи над сутністю цих процесів, вочевидь, маємо 

розводити, як два різні феномени – суспільну політику і політику 

державну. Якщо перша характеризується великою різноманітністю, 

різнобарвністю, то державна – має бути більш універсальною, 

впорядкованою, аби скоординувати дії усіх суб’єктів політичного, 

суспільного процесів в одному стратегічному напрямі. При цьому 

держава забезпечує стратегію, а суспільство (наприклад, 

громадянське) – тактику суспільного розвитку. Без цього суспільний 

процес – неможливий. Усяка політика розпочинається з ідеології, яка, 

у свою чергу базується на ідеї. Ідея, а занчить і ідеологія, як 

стверджував Е.Даунс, – це «словесний образ кращого суспільства та 

основних шляхів створення такого суспільства» [        , с.224]. 

7. Велика група російських політологів небезпідставно доводять, що 

політику слід розглядати в двох основних іпостасях – як науку, як 

мистецтво. Вони доречно зазначають: «Більшість вчених визначають 

політику як відносини суб’єктів з приводу політичної влади. Але як 

же у такому випадку бути з технічною, культурною, екологічною 

політикою, де проблеми влади хоча і присутні, але не є 

вирішальними?» [        , с.66]. 

Вочевидь, довго триватиме дискусія, що таке політика: наука, 

мистецтво, управління, діяльність, гра і т. ін. , або, чи варто зводити 

політику лише до відносин, взаємодії різних суб’єктів щодо 

політичної влади, бо тоді усі інші політики (економічна, 

технологічна, культурна, екологічна і багато інших) просто 

виключаться із сфери як теоретичного визначення і практичного 

обігу. Зрозуміло одне – у майбутньому політика, як феномен, не 

вимре, її предмет ще більше розшириться, розуміння і прояв єства 

політики буде надзвичайно багатофакторним, а тому потребуватиме 

ще глибшого і предметнішого розгляду. Слід пам’ятати, що основним 

законом політики є забезпечення реалізації усіх соціальних суб’єктів 
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(найперше – кожної пересічної людини) у відповідності з 

об’єктивними тенденціями в умовах випадковості і навіть 

непередбачуваності шляхом свідомого впливу на реально існуючі, 

об’єктивні процеси з тим, аби перетворити існуючі можливості у 

дійсність. Політика може щезнути тоді, коли не буде такої мети, 

потреби, коли суспільний розвиток призупиниться, а це, за будь-яких 

обставин, просто неможливо. 
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IІ. Основні соціальні цінності та зміст демократії як найважливішої 

засади формування цивілізованої держави і суспільства. 

Про демократію (історія, зміст, вияви і т. ін.) існує багато літератури. 

Феномен “демократія” досить об’ємна розглянуто, зокрема, у навчальному 

посібнику “Демократія: історія, теорія, практика” (М.Ф. Головатий. – К.: ДП 

“Вид. дім “Персонал”, 2011. – 228 с.). Враховуючи це, зосередимо увагу на 

суті, змісті тих соціальних цінностей, які роблять демократію базисною 

засадою цивілізованого розвитку суспільств в сучасних умовах. 

Якщо розуміти під цінностями найперше загальні ідеї, за допомогою 

яких є можливість відповідати на запитання «Що таке добро, а що таке зло?» 

та формувати на їх основі власну поведінку, діяльність великого людського 

загалу, то слід і в демократії шукати те, що її започатковує, обґрунтовує і 

забезпечує. 

Із демократією нерозривно пов’язані такі соціальні явища, як «рівність», 

«свобода», «свобода слова», «громадянські свободи», «гласність», 

«громадянська думка», «національний ідеал», «політична культура» та ін. 

 

Рівність 

Рівність загалом трактується у двох значеннях. Перше, базове значення: 

люди постають як рівні істоти (расова, етнічна, гендерна рівність). 

Вважається, що у такому значенні цей термін є логічною складовою 

лібералізму. Друге значення називають розподільчим. Згідно з ним 

узаконюється більш-менш рівний розподіл економічних благ, соціальних 

можливостей та політичної влади між людьми (соціалістична рівність, яка себе 

не виправдала). У цьому значенні термін «рівність» найчастіше вживається в 

елітарних лівих ідеологіях. 
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Деякі політологи, зокрема В.Халіпов, рівність пояснює так: «а) це повна 

подібність (за розмірами, якістю, позитивними характеристиками тощо); б) 

однаковий стан людей у суспільстві за рівних політичних і громадських прав». 

Зауважимо, що рівність – це і рівноправність людей, громадян. Тобто 

демократія не просто формально зрівнює людей, а й потребує їх власного 

усвідомлення такої рівності. Це означає, що не може по-справжньому існувати 

демократія, якщо вона не спирається на високий рівень свідомості, культури 

людей, їх громадянську активність і відповідальність. Якщо вільний 

громадянин свідомо і чесно слугує товариству, громадянству, державі – він 

слугує і демократії. 

Рівність, звичайно, розглядають у двох вимірах: рівність політична і 

рівність соціальна. 

Рівність політична – це власне рівний розподіл влади, що передбачає і 

забезпечує можливість для кожного громадянина формувати політичні 

організації і брати участь у їх діяльності;; свободу вираження власної думки; 

право голосу; право обирати і бути обраним до органів державної влади; право 

політичних лідерів на відкриту політичну конкуренцію, використання 

альтернативних джерел інформації; вільні і чесні вибори; наявність урядових 

інститутів, що залежать від голосів виборців тощо [110, с.235]. 

Рівність соціальна – один з основних принципів і ідеалів справедливого 

суспільного влаштування, створює необхідні умови для формування і 

розвитку різних форм власності; такий, що забезпечує право на працю і на 

гідну винагороду за неї; викорінення споживацтва, незаконних прибутків і 

привілеїв; закріплює справжні рівноправні стосунки між громадянами. За 

рівності соціальної громадяни мають право вільно висловлювати і обстоювати 

свої інтереси. Відкидається диктатура будь-якого класу, партії, об’єднання, 

групи, створюються максимально рівні умови (особливо для молоді) 

стартових можливостей громадян. Стан соціальної рівності характеризує 
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цивілізаційний рівень розвитку суспільства, його гуманістичну спрямованість, 

коли на перше місце, як пріоритет, ставить людина (особистість). 

 

Свобода 

Свобода взагалі – це спроможність (можливість) людини діяти 

відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об’єктивної 

дійсності. Однак це не зовсім наукове визначення поняття «свобода». 

У загальнофілософському визначенні «свобода» – це : а) можливість 

вияву суб’єктом своєї волі; б) незалежність, відсутність будь-яких 

незручностей чи обмежень або для влади, владних структур, або для членів 

суспільства; в) взагалі відсутність обмежень; г) стан того, хто не знаходиться 

у неволі [156, с.341]. 

Український політолог Ю.Шведа наголошує на тому, що свобода, мовляв, 

– це ключове програмне положення ідеології лівих політичних сил. Таке 

твердження також має вагомий сенс. 

Для глибшого розуміння сутності поняття «свобода» слід звернутися до 

історичного аспекту його пояснення. 

Одним із перших поняття «свобода» обґрунтовував і пояснював Платон 

(«Держава»). У політичному сенсі Платон розумів свободу як мету 

демократій, що означає більш-менш цілковиту відсутність контролю за 

діяльністю індивідів чи народу загалом. Він вважав, що надмірна свобода 

призводить не інакше, як до правління демагогів, які здобуваючи абсолютну 

владу над громадянами, стають тиранами. 

Аналогічно розглядав свободу і Т.Гоббс, хоча, вітаючи свободу, 

нагадував, що людям потрібен елементарний порядок і дисципліна, 

відповідальність за власне життя і суспільні відносини. Заради такого порядку, 

зазначав Гоббс, люди мають відмовитися від своєї природної свободи, 

розуміючи і усвідомлюючи, що використання кожною людиною власної 
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свободи може суперечити, заважати використанню іншими їхньої. З моменту 

встановлення влади, писав Т.Гоббс, свобода означає не що інше, як «мовчання 

закону». І нині Гоббсове бачення сутності свободи, як «невтручання», майже 

сповна відповідає її розумінню у консервативній традиції, хоча часто критики 

Гоббса розцінюють таке розуміння свободи як «негативну свободу». 

Позитивні ж концепції свободи зближують її з позитивним самоврядуванням, 

самокеруванням. 

Майже так, як і Т.Гоббс, розумів «свободу» Ж.-Ж.Руссо. Він доводив, що, 

якщо люди самі встановлюють собі певні закони для організації життя, то 

мають підкорятися так званій загальній волі. 

Пізніше, в ХІХ-ХХ ст. теоретичне обґрунтування поняття «свобода» 

набуло кількох особливостей. Так лібератористи пояснюють свободу, як 

феномен, засіб захисту усіх людей та їхньої власності від будь-яких втручань 

і порушень. Ця концепція, знову ж таки, близька до лібералістичної. 

Марксистська концепція свободи взагалі базувалася на постулаті, що за 

умов капіталізму, усі люди, особливо виробники, некапіталісти, є невільними, 

що справжню свободу вони можуть отримати лише в разі перемоги над 

великим капіталом. По-справжньому свободу К.Маркс бачив там і тоді, коли 

створено механізми дієвого суспільного контролю над виробництвом. 

Виходячи головним чином із гегелівського трактування «свободи», марксизм 

стверджує, що це «усвідомлена необхідність». 

Нині в політичній теорії вважається, що основу свободи становлять 

економічна (і не тільки) конкуренція, ринок, а у соціально-духовному, 

культурному аспекті – автономність індивіда, його право і обов’язок 

покладатися на самого себе, на власну самостійність. Щодо психологічного 

аспекту, то під свободою розуміють незалежність і принципову можливість 

вільного вибору людиною свого життєвого шляху, її бажання жити на власний 

розсуд, за власною волею. Свобода волі – це невід’ємна можливість 

морального вибору, гідного людини. 
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Окремо можна говорити про свободу політичну і свободу і юридичному 

розумінні. 

Свобода політична – це сукупність правових норм, в яких закріплюється 

і відображається становище людини, будь-якого політичного суб’єкта в 

державі. Такі свободи політичні закріплюються, зазвичай, в конституціях 

окремих держав. В Загальній декларації прав людини до таких свобод 

насамперед віднесені: свобода слова, друку, отримання інформації, свобода 

організації політичних партій і асоціацій, свобода політичних виступів – 

мітингів, демонстрацій, страйків і т. ін. Одним словом, у політичному 

відношенні свободу розуміють як те, що індивід, група, організація, держава 

не зобов’язані і не примушують до якоїсь визначеної, однозначної поведінки 

або дії саме засобами політичного тиску. 

Свобода в юридичному розумінні означає, що людина не зазнає 

примусового затримання, арешту, не виконує дій, нав’язаних супроти її 

власної волі чи бажань. 

У політичному сенсі найпоширенішим і найближчим до поняття 

«свобода» є поняття «свобода слова». 

 

Свобода слова 

Свобода слова – це можливість вільно, безперешкодно висловлювати 

свої думки та ідеї, а надто без страху покарання за це. 

В ідеалі у жодній державі свободу слова знайти важко, оскільки є 

обмеження, наприклад, пов’язані з регулюванням підбурювань, закликів до 

бунтів, поширенням брехливих ганебних чуток, наклепів, пасквілів, 

блюзнірством, виявами расової ненависті, змовами тощо. 

Ліберальна традиція загалом обстоювала ту свободу слова, яка не 

порушує прав інших людей і не призводить до шкоди, яку можна передбачити 

і якої можна уникнути. 
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Громадянські свободи 

Громадянські свободи – це свободи, які захищаються або мають 

захищатися законом. До основних ознак такої свободи належить свобода 

слова, рухів та об’єднань. Свободи становлять важливий різновид прав 

людини, хоча питання про те, чи є вони більш або менш важливими, ніж інші 

подібні права, є дуже спірним. Зазвичай захист основних громадянських 

свобод пов’язують із сучасним лібералізмом. 

 

Гласність 

Гласність як поняття соціального стану суспільства увійшло також у 

вжиток наприкінці ХХ ст. як визначення одного з напрямів політичного курсу, 

проголошеного в колишньому СРСР М.Горбачовим (політика «гласності»). У 

такий спосіб характеризувалося суспільство, в якому мало місце відкрите 

обговорення найважливіших , кардинальних соціальних і політичних питань. 

Хоча в той час існували так звані «закриті» теми і питання, що не піддавалися 

загальним обговоренням і дискусіям: для них існували певні санкції і навіть 

цензура. Отже, гласність, здійснювана у такий спосіб, не може бути тотожною 

свободі слова. 

 

Громадська думка 

Громадська думка – це: 1) один з виявів масової суспільно-політичної 

свідомості, що відображає ставлення народу чи певної його частини до влади; 

2) історично зумовлений і змінний стан громадянської свідомості великих 

груп людей (Е.Вятр); 3) сукупна надособистісна позиція, точка зору певної 

структурно окресленої спільноти людей на конкретні події, проблеми, рішення 

державних, політичних, суспільних інституцій. Громадська думка – явище 

умовне, оскільки об’єктивно вона не є сумою точок зору відповідної кількості 

людей. 
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Люди по-різному розуміють сутність певних політичних явищ, подій, 

вкладають у них своє бачення, відповідно їх ідентифікуючи. 

Глибокий аналіз феномену громадська думка здійснили А.Л.Лоуелл 

(«Громадська думка і народний уряд»), У.Ліпман  («Громадська думка») та ін. 

А.Л.Лоуелл вважав, що громадська думка є базисною структурою поглядів, 

загалом прийнятою і сприйнятою певною спільнотою, доводив, що у 

суспільстві, де існують принципові розбіжності думок, не може бути ні 

громадської думки, ні народного уряду. У.Ліпман називав громадську думку 

комплексом стереотипів, у межах яких і керуючись якими, люди діють в 

окремих групах. Громадська думка виконує експресивну, контрольну, 

консультативну, директивну функції, може бути моністичною чи 

плюралістичною, прогресивною чи консервативною. Прогресивна громадська 

думка пов’язана з позитивними змінами у суспільстві. Консерватизм 

громадської думки з огляду на важливі суспільно-політичні процеси в країні 

та за її межами зумовлений тим, що громадяни пов’язують ці процеси 

безпосередньо із задоволенням або незадоволенням власних інтересів, потреб, 

сподівань. 

Інститут громадської думки є постійним фактором моделювання, 

організації діяльності всіх елементів і структур політичної системи суспільств, 

соціальних інститутів, органів влади тощо. 

Громадська думка має велике значення для процесу підготовки і 

прийняття загальнодержавних рішень, законодавчих, нормативних актів, 

урядових рішень, сприяє демократизації суспільного життя, ширшому 

залученню громадян до суспільно-політичної діяльності. Громадська думка 

містить і певні суперечності, якщо її формують штучно, «роблять» на 

замовлення, на догоду конкретній політичній силі. Вона відображає певний 

моральний стан суспільства, рівень його демократичності. 
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У яскраво виражених національних державах, – а такими є більшість 

держав світу, – потужним засобом формування демократичних суспільних 

основ стають національні ідеали. 

Національний ідеал (пізньолат. idealis – ідеальний, або idea – ідея) – це: 

1) сукупність уявлень представників певної нації про найдосконалішу модель 

свого національно-державного устрою, який найповніше відповідав би його 

менталітету, традиціям, архетипам культури; 2) уявлення про найвищу 

національну досконалість, що як взірець, норма і мета визначає спосіб і 

характер діяльності конкретного представника певного етносу (нації). 

Основною засадою формування національного ідеалу є усвідомлення 

суб’єктом діяльності (окремим представником конкретної нації чи певним 

етносом) своїх національних потреб, недовершеності наявної дійсності в 

цьому контексті й відповідно необхідності її реального перетворення, змін. 

Національний ідеал постає певною єдністю об’єктивного й 

суб’єктивного. Об’єктивність його полягає в тому, що він виникає як 

об’єктивна необхідність у розвитку конкретного суспільства, вказуючи на 

його реальний стан та об’єктивні тенденції подальшого поступу в сфері 

реалізації національного як феномену. 

Суб’єктивність національного ідеалу пов’язана з тим, що він постає 

суб’єктивним за формою. Зміст його визначається національною психологією 

шляхом усвідомлення історичного досвіду нації та її місця і ролі у сучасному 

світі. На його формування активно впливають рівень історичної пам’яті 

народу, якість сформульованої системи національних духовно-культурних 

цінностей, традицій як духовної субстанції нації. 

Національний ідеал нерідко пов’язують з утвердженням і поширення 

етноспецифічних культурних зразків мови, традицій, звичаїв, обрядів, певного 

типу сімейно-побутових стосунків або з ідеалами вищого ґатунку – з 

реалізацією права нації на самовизначення аж до відокремлення, майбутнім 
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державним устроєм нації, порятунком батьківщини, піклуванням про 

збереження національних вольностей, лицарської честі, незалежності тощо. 

Наприклад, для В.Липинського ідеалом державного устрою України була 

класократія, устрій якої (взірець – Велика Британія) визначається рівновагою 

між владою і свободою, між силами консерватизму і прогресу. У цій системі 

громадянство наділене свободою економічної, культурної та політичної 

самодіяльності, але ця свобода дисциплінована авторитетом сильної та 

стабільної державної влади. 

Класократичний устрій за Липинським, не лише допускає, а й навіть 

вимагає свободи критики та опозиції, яка, проте, не призводить до 

революційних зламів, оскільки діє в межах традиційного правопорядку, що 

виховує її в дусі політичного реалізму та відповідальності. 

 

Політична культура 

Те, що нині називають політичною культурою, свого часу було 

предметом особливої уваги Платона, Аристотеля, Ш.Монтеск’є, Н.Макіавелі, 

К.Маркса, К.Мангейма, В.Леніна та багатьох інших науковців, хоча сам термін 

(категорія) «політична культура» почали систематично використовувати лише 

у 50-х роках ХХ ст. 

Тривалий час, так само, як і сьогодні, багато істориків, філософів, 

політологів вживають термін національний характер (Токвіль, Дісей, 

Лейтес, Дікс, Горера та ін.) розуміючи під таким поняттям певний комплекс 

політичних, моральних, культурних та інших складових (уявлень, ідей), 

характерних для конкретної нації та історично закріплених у її традиціях. 

Звідси й пішли визначення російський характер, німецький характер, 

італійський характер тощо. 

Відносна умовність таких визначень, поглядів також цілком помітна і 

зрозуміла, як і певна їхня ідейна, ідеологічна заданість, символізм. Водночас 

саме за набором певних рис і цінностей, характерних для окремо взятого 
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народу, й робляться численні спроби пояснити сутність, особливості його 

загальної та політичної культури (С.Верба, Р.Такер, М.Бердяєв, П.Сорокін, 

Т.Парсонс та ін.). 

Згадані та інші відомі вчені-суспільствознавці, за усіх відмінностей їх 

поглядів, стоять на тому, що політична культура народу, окремого його 

представника – це не що інше, як сукупність відповідних, притаманних їм 

історичної пам’яті, традицій, мотивів, цінностей, символів тощо. При 

цьому для визначення особливостей політичної культури пропонується 

обов’язково використовувати психологічні характеристики, методи 

«глибинної психології», пов’язані винятково зі складним внутрішнім світом 

людини. 

Згодом, після 60-х років, праці з проблем національного характеру 

починають втрачати свою популярність, а їхнє місце займають праці С.Верби, 

Г.Алмонда, Т.Парсонса, Р.Такера та інших авторів, які вже ближче пов’язують 

сутність політичної культури людей з традиціями, історичною пам’яттю, 

мотивами, цінностями, символами тощо. 

Найкласичніше визначення політичної культури дав відомий політолог 

С.Верба, який поєднував його насамперед з певним зразком орієнтацій, 

системою символів, цінностей, вірувань, установок особистостей на політичні 

дії. При цьому більшість фахівців для вивчення феномену «політична 

культура» використовують методи так званої «глибинної психології», 

звертаючись до таких її елементів, як телебачення, література і мистецтво, 

гумор, поп-музика, кіно тощо. Причому саме завдяки цим елементам є змога 

вибудувати якомога повніше уявлення не лише про політичну культуру, а й 

про політичну систему суспільства загалом. 

Існують чотири великі групи визначень поняття «політична 

культура»: 
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 психологічні визначення – за основу береться певний набір 

орієнтацій людей на політичні об’єкти; 

 узагальнювані визначення – політична культура подається і 

розуміється як певна установка і як відповідна поведінка людини; 

 «об’єктивні» визначення – політична культура означає «стандарти 

влади», які санкціонують поведінку учасників, сприятливу для 

певної системи; 

 евристичні визначення – політична культура постає як певний 

гіпотетичний конструкт, створений для аналізу. 

Окремо від наведених визначень стоїть марксистське трактування 

політичної культури, яке передусім поділяє політичну культуру на культуру 

соціалістичного і буржуазного суспільства, а також стверджує, що така 

культура – це синтез колективного політичного досвіду, який, однак, має 

індивідуальний характер засвоєння її особистістю. 

Досить вдале визначення поняття «політична культура» дають сучасні 

українські політологи. «Політична культура (від лат. сultura – вирощування; 

виховання; освіта; розвиток) – частина загальної культури, яка формується і 

виявляється у процесі політичного життя; історично і соціально зумовлений 

продукт політичної життєдіяльності людей, їх політичної творчості, який 

відбиває процес опанування суспільством, націями, класами, іншими 

соціальними спільнотами та індивідами політичних відносин, а також 

розвиток їх власної сутності і діяльнісних здібностей як суб’єктів політичного 

життя». 

Наведене визначення деталізує, структурує політичну культуру, подає її 

в усьому обсязі і специфіці. Як більш узагальнене, спрощене, але не менш 

вдале можна подати визначення, запропоноване відомим російським 

політологом К.Гаджиєвим: «Політична культура – це система відносин і 

водночас відтворення складових елементів у ряді поколінь, що змінюють одне 

одного. Це динамічна система, що постійно розвивається, постійно 
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збагачується, чутливо  реагує на зміни в реаліях навколишнього світу, це є 

промислова, науково-технічна, комп’ютерна, інформаційна чи інша революція 

[38, с.443]. 

Наведемо основні теоретико-філософські підходи до визначення 

поняття «політична культура», які підсумовують вищевикладене. 

Перший підхід. Політичною культурою вважають систему цінностей 

соціуму та його громадян, систему політичних інститутів і відповідних 

способів колективної та індивідуальної політичної діяльності. 

Другий підхід. Політична культура – це певна сукупність переконань, 

поглядів, орієнтацій та зразків поведінки. 

Третій підхід. Політична культура становить процес формування та 

реалізації певних сил таких соціальних суб’єктів, як класи, групи, особистості, 

у процесі їх суспільно-політичної діяльності. 

Четвертий підхід. Політична культура – об’єктивне відображення і 

реалізація у процесі протиборства корінних класових інтересів, політичних 

принципів і гасел, які проголошуються політичними партіями, окремими 

політиками, державою. 

П’ятий підхід. Вважають, що політична культура характеризується як 

система переконань, ідей, уявлень, установок, моделей поведінки, що склалися 

історично. 

За таких різнобічних трактувань поняття «політична культура» важко 

простежити наявність єдиних або часто повторюваних елементів, що її 

утворюють. Найімовірніше, слід вважати, що значною мірою всі ці елементи 

можна зарахувати до феномену «політична культура». 

Отже, існує кілька видів типології, а ще більше типів політичної 

культури, оскільки надто різними видаються підстави для такої типологізації. 
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У політичній науці (Г.Алмонд, С.Верба) виокремлюють три так 

званих чистих типи політичної культури і кілька змішаних. До чистих 

типів належать: 

 патріархальний – йому властива відсутність у громадян будь-

якого інтересу до політичної системи, до політики; 

 підданський – характеризується сильною, помітною позитивною 

орієнтацією особистості на політичну систему суспільства, однак 

слабким ступенем особистої участі у політичних діях і процесах; 

 активістський – громадяни намагаються брати особисту активну 

участь у функціонуванні політичної системи, у політичних 

процесах, що відбуваються в суспільстві. 

Змішані типи політичної культури зазвичай є поєднанням 

наведених типів: наприклад, патріархально-підданської, піддансько-

активістської тощо. 

За всієї різноманітності підходів до визначення поняття «політична 

культура» загалом можна виокремити два основних, які проте, часто 

об’єднують в єдине ціле. 

Згідно з першим підходом політичну культуру розглядають як 

сукупність (систему) певних політичних знань, тверджень, духовних 

цінностей, принципів і способів політичної діяльності, політичного досвіду і 

традицій, а також відповідних політичних інститутів. 

Відповідно до другого підходу у політичній культурі вбачають процес, 

спосіб, конкретні форми реалізації сутнісних сил людини, її знань, суспільно-

політичних утверджень. 

За структурою політична культура є поєднанням політичної 

свідомості та політичних знань, які, своєю чергою, мають власну 

структуру та особливості. З огляду на викладене, можна схарактеризувати 

власне поняття «політична культура». 
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Слід зауважити, що вдалим є таке визначення: політична культура – це 

зумовлений історичними, соціально-економічними і політичними умовами 

якісний склад політичного життя суспільства, що відображає рівень засвоєння 

суб’єктом – суспільством, групою, особою – відповідних політичних відносин, 

способів діяльності, норм і цінностей, ступінь соціокультурного розвитку 

людини та ступінь її активності у перетворенні політичної, соціальної 

дійсності. 

Українські науковці В.Мирончук і В.Храмов трактують політичну 

культуру, як уміння бачити себе і політичний світ в єдності [113, с.275]. В 

їхньому розумінні політична культура – це культура політичного мислення і 

політичної діяльності, ступінь цивілізованості характеру і способів 

функціонування політичних інститутів, організації всього життя у суспільстві. 

Оптимальним і досить точним може бути таке визначення: політична 

культура – це сукупність індивідуальних позицій і орієнтацій учасників 

системи, політичного процесу; суб’єктивна сфера, що лежить в основі 

політичних дій і надає їм відповідного значення. 

Політична культура охоплює такі аспекти: 

 знання політики, фактів, зацікавленість ними; 

 оцінювання певних політичних явищ, оцінні судження того, як має 

здійснюватися влада; 

 емоційна сторона політичних позицій (наприклад, патріотизм, 

любов до батьківщини); 

 визнання у певному суспільстві зразків політичної поведінки, що 

визначають, як можна і як слід діяти. 

Політична культура є підсистемою глобальної культури. Вона тісно 

пов’язана з усіма її складовими – економічною, релігійною, правовою, 

організаційною та іншими культурами. 

По суті, політична культура – багатовимірне явище, що має своє коріння, 

історичні та психологічні засади й особливості. 
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Політична культура – складова політичної системи суспільства. При 

цьому вона впродовж певного історичного періоду модифікується, реально 

впливає на зміну політичної системи. Це означає, що політичну культуру 

завжди можна визначати і характеризувати відповідно до рівня розвитку 

політичного життя у певний конкретний час. 

У політичній культурі є свої суб’єкти і об’єкти.  

Суб’єктами політичної культури є індивіди зі своїми установками, 

цінностями, перевагами; мала або велика соціальні групи; регіон, держава, 

нація, партія, клас тощо. Кожен із цих суб’єктів також має свою систему 

цінностей, якими й зумовлена їхня поведінка. 

Об’єктами політичної культури є політична система суспільства 

загалом та її окремі компоненти, а саме: політичний режим, соціальні 

інститути, організації та об’єднання, політичні партії. 

Закономірно, що кожна із суспільних наук знаходить, визначає й 

аналізує в політичній культурі власні аспекти та особливості. 

Так, політична психологія цікавиться насамперед динамікою зміни 

об’єктів політичної культури, вирізняючи при цьому три найважливіші 

проблеми: 

 установки громадян щодо окремих політичних ролей (лідер партії, 

глава держави, спікер парламенту та ін.) або до політичних 

структур (законодавство, бюрократія тощо); 

 установки громадян щодо конкретних виконавців згаданих ролей 

(індекс авторитету, популярності); 

 дані про такі елементи політичної культури, як окремі політичні 

рішення, правові акції, окремі політичні події. 

Варто розрізняти політичну культуру суспільства, суспільної групи 

і окремої особистості. Соціальні і психологічні особливості формування 

кожної з них мають свої досить помітні відмінності. Так, індивідуальна 
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політична культура, окрім знань, емоційного сприйняття дійсності, багато в 

чому зумовлена психологічними особливостями людини. 

Помітними характеристиками політичної культури є її динамічність, 

поліфункціональність, різнорівневість. Загалом можна погодитися з 

науковцями (зокрема з М.Д.Касьяненко), які виокремлюють у середньому 

чотири рівні політичної культури: 

 номінальні політичні знання та вміння використовувати їх у 

повсякденній суспільно корисній діяльності; 

 наявність досить глибоких суспільно-політичних знань, уміння їх 

реалізовувати в конкретній активній політичній діяльності; 

 політична культура, притаманна політичному діячеві великого 

регіону чи національного масштабу; 

 політична культура людини, для якої політична діяльність 

фактично є професійною (президент, глава уряду, спікер, 

народний депутат, член уряду, лідер партії, об’єднання тощо). 

Можна також виокремити такі види політичної культури, як: культура 

депутатської, парламентської діяльності; культура діяльності громадських 

організацій, політичних партій, груп, об’єднань громадян; культура 

електоральної політичної діяльності, або діяльності громадян під час виборів, 

референдумів, опитувань громадської думки, плецибістів тощо. 

У житті суспільства політична культура виконує кілька важливих і 

помітних функцій: 

 пізнавальну – озброює людей знаннями, необхідними для 

діяльності у будь-якій, але переважно в політичній, сфері. Це дає 

змогу людині (особистості, громадянинові) 

самовдосконалюватися, саморозвиватися, формувати активну 

громадянську позицію. Фактично ця функція є основоположною, 

значною мірою такою, що зумовлює реалізацію усіх інших; 
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 ідентифікаційну – полягає у тлумаченні потреб людини з огляду 

на її групову (соціальну, етнічну, конфесійну) належність та 

відповідну участь в обстоюванні інтересів цієї спільноти; 

 орієнтаційну – характеризує прагнення людини до змістовного 

відображення політичних подій і явищ при реалізації прав і свобод 

у конкретній соціальній, політичній системі; 

 виховну – сприяючи інтелектуальному розвитку людини, 

політична культура формує стійкий інтерес і зацікавленість у 

суспільно корисній, суспільно-політичній роботі. Такий інтерес є 

найактивнішим збудником підвищення політичної активності 

людини; 

 регулятивну – виявляється у прямому чи опосередкованому впливі 

на поведінку людини, організації, оцінюванні наявних суб’єктів 

політики, політичного процесу і прийнятті певних рішень; 

 комунікативну – завдяки політичній культурі напрацьовані у 

суспільстві досвід, традиції передаються від покоління до 

покоління; 

 інтегративну – за будь-яких обставин і умов є базисною основою 

суспільства, його політичної системи, сприяє консолідації 

громадян, політичних сил, створюючи у такий спосіб засади для 

підтримки панівного політичного режиму, системи влади; 

 соціалізації – сприяє відповідному засвоєнню норм – регуляторів 

суспільно-політичного життя. Йдеться про правові, соціальні та 

психічні норми політичної поведінки, системи цінностей 

політичної культури, властиві конкретному суспільству. 

Окремо слід згадати особливості демократичної та автократичної 

політичної культури. 

У демократичній політичній культурі виокремлюють два основних 

види: консервативно-ліберальний і ліберально-демократичний. 
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В автократичній політичній культурі також вирізняють два види 

культури – авторитарну (що не підтримує і не заохочує окрему людину і 

різні суспільні сили до активності у суспільно-політичній діяльності) і 

тоталітарну (коли існує культ вождів і лідерів, а їхня роль штучно 

підтримується і пропагується). 

Складним і неоднозначним є взаємозв’язок політики і культури. 

Політика може деформувати культуру, негативно впливати на її 

розвиток, як це було, зокрема, у колишніх країнах так званого соціалістичного 

табору. Тоді диктат політики над культурою мав надто велике і помітне 

значення, до того ж досить негативне. 

Історично раніше виникає культура взагалі, а потім, при поділі 

суспільства на класи, соціальні групи, формується його політична організація, 

виникає політика, формується політична культура. Оскільки політика і 

культура рівноправні, то між ними існує тісна взаємодія, взаємовплив, 

взаємозалежність. Це питання потребує окремого і предметного розгляду. 

Принципового значення набула проблема особливостей формування 

політичної культури громадян з урахуванням специфіка їх ментальності. Слід 

враховувати, що ментальність українців зокрема, як і будь-якої іншої нації, має 

кілька системотворчих ознак: 

 українцям властива інтровертність у сприйнятті всього, що їх 

оточує, тобто відповідна зосередженість на фактах і проблемах 

внутрішнього, особистісно-індивідуального світу; 

 для українців характерна кордоцентричність, яка виявляється в 

культуротворчості й естестизмі життя; 

 поряд із переліченими особливостями українцям притаманні 

анархічний індивідуалізм, переважання чуттєвого на волею та 

інтелектом. 
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Українцям властиві і такі риси політичної культури, як 

демократизм, волелюбність, толерантність, миролюбність, а водночас і 

схильність до анархізму, бунтів і міжусобної боротьби, намагання 

поставити особистісні інтереси над загальнодержавними. 

Загалом, коли йдеться про особливості політичної культури українців, 

то багато вчених схиляються до того, що за психологічним складом ми є 

народом західного, європейського типу, тоді як, скажімо, росіяни – східного, 

азійського. 

Такий погляд на ментальність українців не є, проте, єдиним сталим. 

Багато фахівців акцентують увагу на комплексах меншовартості», «селянської 

психології» українства, «некласичності» української ментальності та ін. Така 

ріномаїтість ознак і характеристик ментальності зумовлена багатьма 

об’єктивними, історичними обставинами: постійною боротьбою України за 

волю і незалежність; розташуванням України між різними державами – 

політичними полюсами; столітнім перебування під гнітом інших держав, коли 

тотальному нищенню піддавалися культура і духовність українського народу, 

а свідомість заповнювалася чужими цінностями, традиціями, нормами.  

Усе це не випадковість, адже оскільки українська нація надто довго не 

мала власної державності, її ментальність, політична культура серйозно 

деформувалися. 

Історично склалося так, що на теренах України сформувалася політична 

культура кількох національних регіонів. Так буває завжди, коли нація є 

об’єктом іноземного впливу на окремих територіях. Істотно впливали на 

Україну у різні часи і за різних обставин Росія, Польща, Туреччина, Румунія 

та інші країни, про що обов’язково слід пам’ятати. 

Розглянемо найпомітніші психологічні особливості формування 

політичної культури громадян новітньої України. 

На свідомість кожного громадянина наприкінці ХХ ст. незворотно 

вплинули глобальні події, що розділили наше світосприймання на «до» і 

«після». Йдеться про Чорнобильську катастрофу, розпад російсько-радянської 
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імперії, крах таких міфів тоталітарного суспільства, як «нова радянська 

людина», «загальна рівність та братерство», «торжество пролетарського 

інтернаціоналізму» та ін. Кожний громадянин України опинився перед 

неминучою необхідністю вибирати подальший шлях: повернутися до 

патерналістської моделі власного життя, у якій за нас робить вибір якийсь 

«старший брат», чи зробити рішучий крок до самостійного вибору подальшого 

життєвого шляху. 

Дбаючи про формування національної самосвідомості громадян 

України, не варто спрощено вважати, що для цього достатньо лише активніше 

вирішувати питання мови, традицій, культури, звичаїв, притаманних 

українцям як нації, народові. Самосвідомість ґрунтується на певному 

ціннісному просторі, що складається з таких фундаментальних для кожної 

людини цінностей, як здоров’я, сім’я, особиста безпека, відносини з 

оточенням, матеріальне становище, цікава робота, справедлива оплата праці, 

сильна влада (законність і порядок). 

Характерною особливістю сучасної політичної свідомості громадян 

України, особливо молодих, є поліцентризм їхніх політичних орієнтацій. 

Науковці виокремлюють чотири основних типи політичної свідомості: 

традиціоналістичний, соціал-демократичний, національно-демократичний і 

національно-радикальний. За даними соціологічних опитувань, 

найпоширенішим серед дорослих громадян, сучасної молоді поки що є 

націонал-демократичний тип політичної свідомості. При цьому слід 

зазначити, що новизна, суперечливий характер розвитку процесів, які 

відбуваються нині в Україні, непослідовність і нерішучість у реформуванні 

суспільства тих, хто стоїть при владі, зумовили появу не лише позитивних 

явищ – розкріпачення масової свідомості, розхитування традиційних 

тоталітарних структур, політичних установ, а й негативних. 

Тому сьогодні політична свідомість громадян України має своєрідний 

характер свідомості розколеної. На її рівні та особливостях не можуть не 

позначитися кризові явища, що нині існують в економіці, соціальному житті. 
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Саме під їх впливом молоде покоління значною мірою виховується в 

атмосфері духовного зубожіння, спустошення, бездушності, аморальності, 

неповаги до своїх батьків, зневіри у майбутнє. Некритичне перенесення на наш 

національний ґрунт сумнівних цінностей та моральних норм сучасної масової 

культури західного світу, значною мірою деформувало свідомість, психологію 

населення України загалом, а молоді – особливо. Не допомагають тут і спроби 

реанімації певної релігійної свідомості. У середовищі, де панує зло, 

насильство, аморальність, такі спроби виглядають не досить щирими і 

результативними. Все це не могло не призвести до того, що рівень політичної 

свідомості громадян в Україні останнім часом дещо знизився. 

Отже, можна констатувати, що загалом нинішній рівень політичної 

свідомості українства ще досить низький, що негативно позначається і на його 

конструктивній політичній активності. І це не може не турбувати. 

Політична культура відрізняється від багатьох елементів культури 

тим, що вона створюється в результаті діяльності певних соціальних 

верств – ідеологів, учених, політиків, завдяки діяльності політичних лідерів, 

еліти. Живильним ґрунтом для цього є інтереси, уявлення про суспільно-

політичне життя народних мас, соціальних спільнот, які самі собою ідеологію, 

звичайно, не створюють. Не можна залишати поза увагою і те, що Україна 

упродовж усієї нової історії не мала самостійності, а останні три століття 

взагалі не функціонувала як держава, об’єднана єдиною політико-культурною 

системою. До серпня 1991 р. доля України вирішувалася винятково в Москві і 

це не могло не позначитися на психології українства. Акцентуємо увагу не 

лише на проблемі творення державності, а й на проблемі впливу на ці процеси 

національних аспектів, особливостей, які формувалися десятиліттями, 

кількома поколіннями людей в Україні. 

Більшість народів нині живе у політико-демократичних суспільствах, де 

люди значною мірою користуються своїм природним правом не лише на 

життя, а й на всебічний розвиток, самореалізацію тощо. Ще К.Гельвецій 
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констатував, що вільними народами керують закони, тоді як народами рабів 

керують накази, сила і жорстокість. 

Тут варто зазначити, що вільні народи також потребують власних 

поводирів – національної еліти, що є обов’язковим атрибутом формування 

політичної культури, національної самосвідомості громадян. Своєю чергою, 

національна самосвідомість – це багаторівневе, багатофункціональне явище, 

аналізуючи яке, треба пам’ятати, що самосвідомість (усвідомлення себе) є 

основою свідомості (усвідомлення іншого). 

Досить своєрідними і точними щодо проблем політичного вибору і 

водночас збереження власної індивідуальності, політичної культури нашого 

народу є думки відомого російського філософа, просвітника П.Чаадаєва. 

«Одна з найсумніших рис нашої своєрідної цивілізації, – писав він в одному зі 

своїх філософських листів у 1829 р., – полягає в тому, що ми ще тільки в інших 

місцях і навіть серед народів, що багато в чому відстали від нас. Це 

відбувається тому, що ми ніколи не йшли рука об руку з іншими народами: ми 

не належали ні до Заходу, ні до Сходу, у нас немає традицій ні того, ні іншого. 

Стоячи нібито поза часом, ми не були зачеплені вихованням людського роду… 

Те, що в інших країнах вже давно становить справжню основу співжиття, для 

нас – лише теорія і абстракція». І далі: «Якщо ми хочемо зайняти становище, 

подібне до становища інших цивілізованих народів, ми повинні певним чином 

повторити в себе виховання людського роду» (Жаба С.П. Русские мыслители 

о России и человеке: Антология русской общественной мысли. – Париж : 

УСМА-PRESS, 1954. – 401 с.). 

Відшукуючи імпульс, який би дав могутній поштовх відродженню, 

зміцненню духу російського народу, П.Чаадаєв вказував на християнство, 

безпідставно стверджуючи, що на Заході все створено християнством і завдяки 

йому. Хоча Україна, образно кажучи, була і є глибоко християнською 

державою, по-справжньому на глибокому духовно-перетворюваному 

рівні християнська ідея у нас так і не розкрилася і не реалізувалася. 



55 

 

Проблема вибору – з ким спілкуватися, єднатися, тісно взаємодіяти – не 

риторична, значною мірою це проблема майбутнього країни, тієї моделі життя, 

яку вона зможе створити. 

Свого часу ще В.Белінський закликав прагнути не до будь-чого 

європейського, а до так званого людського, попереджаючи, що часто ми 

задовольняємося словами про європейські форми і зовнішність і ті самі форми 

сприймаємо за європеїзм. «Пора нам, – зазначав він, – перестати 

захоплюватися європейським тільки тому, що воно не азійське, але любити, 

поважати його, прагнути до нього тому лише, що воно людське, і на цій 

підставі усе європейське, відкидати з такою ж енергією, як і все азійське, в 

чому немає людського». Європейських елементів так багато увійшло в 

російське життя, у російські звичаї, що нам зовсім не треба постійно 

звертатися до Європи, щоб усвідомлювати наші потреби; і виходячи з того, що 

нами вже засвоєно від Європи, ми можемо визначати, що нам потрібно. 

Про це мають пам’ятати, на нашу думку, ті, хто однозначно і 

беззастережно рветься до Європи, закликає вступати туди без будь-яких 

сумнівів і роздумів, бо це далеко не однозначний процес. 

Зазначимо найголовніше і найпринциповіше: в сучасній Україні 

домінантою суспільної кризи є не соціально-економічний стан та 

проблеми його реформування, а духовна криза, низький рівень 

моральної, політичної культури і водночас високий рівень правового 

нігілізму громадян. 

Така криза значною мірою успадкована від минулих років. Водночас 

додалися проблеми, породжені (також останнім десятиліттям) хибами і 

недоліками у вирішенні нових соціально-економічних проблем у процесі 

формування української державності. 

Які ж основні ознаки політичної культури українського суспільства та 

його громадян найпомітніші нині і найскладніші? 

Упродовж більш як десяти років через політичні маніпуляції, відкритий 

і далеко не моральний політичний популізм, нехтування багатьма політиками, 
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державними діячами реальних інтересів громадян у багатьох наших 

співвітчизників сформувалося байдуже, а часто й несхвальне ставлення до 

політики як до абсолютно негативного явища. Найзагрозливішими на цьому 

тлі є: а) неповага до владних структур, провідних громадських, державних, 

політичних діячів; б) дистанціювання від власної держави, а від так і від 

країни, від Батьківщини. Останнє яскраво підтвердили багаторічна численна 

міграція і надто поширена корупція, зокрема здійснювана особами, 

політичними і громадськими структурами, що не втомлюються між тим, і 

сьогодні декларувати найгуманніші цінності й цілі. Це вкрай негативно 

позначається насамперед на молодому поколінні, на тих, хто з різних причин 

піддає сумніву не лише ідеали минулого, а й дії, вчинки ідеологію сучасників. 

Особливо неоднозначною видається нині так звана масова 

політична свідомість громадян,  що характеризується досить суперечливим 

ставленням до ринково-демократичних перетворень, динамічним соціальним 

розшаруванням, неповагою до «багатих» і певною ностальгією за колишньою 

удаваною рівністю. У сукупності з постійною великою недовірою до владних 

структур, їхніх представників це, на жаль, може спрацювати дуже відчутно, на 

зразок так званого ефекту бумеранга – можуть бути дискредитовані не лише 

здобутки демократії, ринкових перетворень, а й сама ідея демократизації 

суспільства. Звернемо увагу на те, що  за всі роки розбудови демократичної 

України повна довіра до парламенту, уряду, профспілок, політичних партій 

фактично вище 10-15 % не піднімалася. А повна довіра сім’ї і родичам, самому 

собі та Богові становить сьогодні від 30 до 70 %. Звідси загальна ознака 

політичної культури українського соціуму: його громадяни досить 

помітно переходять на індивідуальні моделі виживання, байдуже 

ставляться до держави. Тільки великий природний ресурс виживання, 

вважаємо ми, та генетична мудрість і поміркованість вберегли нас в Україні за 

останні майже двадцять років від глибоких соціальних зривів та конфліктів. 

Отже, проблема духовної єдності в Україні нині, як і раніше, надто актуальна. 
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Водночас індивідуальні моделі життя, виживання породжують і 

поглиблюють егоцентризм, одноосібність, егоїзм окремих громадян. Будь-які 

форми колективізму піддаються критиці, їх не прагнуть і не сприймають 

тисячі громадян. Отже, відбувається принципова зміна соціальної психології 

громадян, і на це потрібно зважати. 

Політична культура українського соціуму внаслідок багатьох 

обставин потерпає як від лівого й правого екстремізму, так і від правового 

нігілізму, відсутності поваги до законів, норм співжиття.  Багато в чому це 

сталося через низький рівень соціального захисту, забезпечення прав і свобод 

громадян. Позначилася також звичка не поважати, а просто побоюватися 

закону, обходити його за будь-яких можливостей. А відтак не дуже помітно 

зменшується кількість тих, хто загалом негативно ставиться до 

реформаторських процесів у суспільстві, бажає бути активним їх учасником. 

Нарешті серйозні проблеми формування політичної культури громадян 

в Україні пов’язані з певною мірою спрощеним ставленням до нашого 

інформаційного простору. Свого часу Україні досить вільно впустила у цей 

простір Росію, окремі європейські країни, США. Йдеться не просто про засоби 

інформації, а взагалі про політику в гуманітарній, видавничій справі, в освіті, 

культурі. Існує також певна невизначеність з інтелектуальною власністю, її 

помітна незахищеність, проблеми з обстоюванням права на таку національну 

власність за межами України. 

З огляду на означене, постає питання про можливі стратегічні кроки 

щодо інтенсифікації процесу формування політичної культури громадян, 

усього суспільства. Якими вони мають бути? 

За наявності сотень суб’єктів політичного процесу – політичних партій, 

об’єднань, тисяч амбітних політиків, громадських діячів – пошук політичного 

консенсусу слід вважати винятковим і вкрай необхідним варіантом соціально-

політичної стабілізації українського суспільства. Нині ж, замість того, щоб 

сприяти узгодженню часткових, корпоративних інтересів задля 

загальносуспільного інтересу, політика в Україні лишається здебільшого 
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засобом обстоювання особистих, групових, корпоративних інтересів. А 

зважаючи на загальний культурний та політичний рівень багатьох так званих 

нових українців, не важко уявити, що нас може очікувати за такого стану справ 

у майбутньому. 

Консенсус, конструктивна більшість мають утворитися не на простому 

діалозі політичних сил та ідеологій, коли фактично все-таки обстоюються і 

захищаються окремі суспільні цінності, а на певній системі загальної 

відповідальності за все, що діється в суспільстві. Не потрібно великої 

мудрості, аби бути опозиційною деструктивною силою. Тільки з формуванням 

сильної конструктивної, державотворчої опозиції система противаг у державі 

стане дієвою, результативною. 

Унаслідок свого географічного положення, національного складу, 

особливостей українського етносу, Україна є доволі складним утворенням. 

Треба дбати про культуру, традиції, кращий спосіб життя, конструктивну 

ідеологію щонайменшого народу, кожної окремої національної меншини. 

Інакше кажучи, політична культура українства може бути дієздатною лише за 

умови, коли кордони національної держави збігатимуться з етнічними 

кордонами. Маємо вкорінювати у свідомість кожного громадянина нагальну 

потребу об’єднуватися сьогодні у ширшу спільно – етнічну , політичну націю. 

Політичні прогнози, які складаються на основі постійного вивчення 

громадської думки, наочно засвідчують, що, на жаль, глибокі соціально-

політичні конфлікти постійно можливі на ґрунті етнічних та релігійних 

проблем і неузгодженостей. Зрештою, світовий політичний процес також 

підтверджує це і змушує нас не бути байдужими до етнічно-релігійних питань 

в Україні, а розв’язувати їх  найближчим часом. 

Історичний досвід останніх років засвідчив, що у стратегії формування 

політичної культури українства, як і в стратегії розвитку України, 

домінує все-таки орієнтація на європейську систему цінностей, 

основними серед яких були і залишаються демократія, ринкові 

економічні відносини, вільний інтелект. Тому є підстави стверджувати, 
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що проєвропейський вектор суспільного розвитку України є не 

випадковим. 

Останнім часом точиться чимало дискусій стосовно української 

національної ідеї. Не вдаючись до предметного розгляду цієї складної 

проблеми, зазначимо основне. 

Основою, метою такої ідеї має бути формування національної 

ідентичності, формування української політичної нації. 

Стосовно окремих форм української ідеї, її ознак, варто наголосити, що 

ними найімовірніше мають бути: 

 національно-етнічний консерватизм, що ґрунтується як на 

здобутках світової демократії, так і на власних культурно-

національних традиціях; 

 відповідний регіонально-економічний вимір. Йдеться про 

особливості регіонального розвитку з одночасним урахуванням 

загальнодержавних інтересів і потреб. 

Більшість хиб і недоліків у питаннях як демократизації 

українського суспільства загалом, так і формування якісно нової 

політичної культури пов’язані з недооцінюванням гуманізації такого 

суспільства. З часу проголошення незалежності українство ще мало 

усвідомило, що будь-яке перетворення розпочинається як позитивний процес 

з перетворення у свідомості окремо взятої людини, а вже потім – усієї нації, 

народу. Однак жоден з урядів, що був в Україні, до справи гуманізації 

суспільства, тобто розвитку освіти, науки, культури, захисту національного 

інформаційного простору, чіткого визначення векторів геополітики 

максимально предметно і глибоко так і не підійшов. Нині, коли власність 

фактично перерозподілена, визначено сегменти суто державного впливу на 

суспільні процеси, інтенсивно розвивається світовий інформаційний простір, 

треба усвідомити, що не фірми, установи, заклади вирішують долю держав, 

рівень їх розвитку, а роблять це люди – освічені, свідомі і високопрофесійні. 
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Названі соціальні явища, є базовими ознаками демократії, вони ж є 

базовими і для основних принципів формування та функціонування 

демократії. Такі принципи не є сталими, їх класифікують і пояснюють по-

різному. Зокрема українські політологи О.Бабкіна, В.Горбатенко 

виділяють таку систему основних принципів демократії: принцип 

більшості; принцип плюралізму; принцип рівності; принцип поділу 

державної влади; принцип виборності основних органів державної влади; 

принцип гласності; принцип незалежного контролю. До них можна додати: 

принцип розвитку самоуправління та місцевого самоврядування; забезпечення 

гендерної рівності у суспільстві. 

Такі принципи демократії є фактично загальновизнаними, однак у цьому 

випадку варто найперше зазначити те, що ідеалізувати їх, вважати суцільно 

позитивними підстав мало. Вкажемо на основні їх позитиви і недоліки. 

Принцип більшості 

Найдоступніше і найточніше визначати «більшість» слід через 

переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. 

Крім того «більшість», це та вирішальна умова завдяки якій: а) приймається 

рішення, обов’язкове для всіх; б) обирається кандидат на виборну посаду, або 

перемагає на виборах політична партія, блок, інше політичне об’єднання. 

Розрізняють більшість: відносну (коли переважає лише один голос); 

абсолютну (коли на користь когось, або рішення, точки зору та інше віддано 

50% голосів плюс бодай один голос); кваліфіковану (або конституційну) вона 

дорівнює двом третинам або навіть трьом чвертям усього складу тих, хто 

приймає рішення, або здійснює обрання. 

Більшість ще класифікують як позитивну (яка формується на користь 

когось, чогось) і негативну (проти когось, чогось). 

Найпринциповіше значення при розгляді феномену «більшість» має 

проблема меншості, що виступає у формі політичної опозиції. 
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За критерієм інституціалізації і ступенем структурування в національній 

політичній системі Р.Даль виокремлює чотири основні моделі опозиції: 

 класична («вестмінстерська», або «британська»). Вона передбачає 

наявність двох добре організованих провідних політичних партій. 

Такі партії постійно змагаються на виборах за владу, а потім – під 

час роботи в парламенті. Опозиція в даній ситуації є чітко 

визначеною, оскільки вона створюється і належить тій політичній 

силі, що програла боротьбу за владу; 

 «континентальна». За такої моделі опозиція складається з кількох 

політичних партій і тоді боротьба між ними нагадує швидше 

політичні торги, домовленості, особливо в процесі створення 

уряду. Такий уряд є коаліційним. Однозначної вирішальної 

політичної боротьби в цьому випадку немає; 

 «скандинавська». Така модель опозиції базується на використанні 

механізмів широкого соціального партнерства, коли в політичних 

«торгах», пошуках партнерства в боротьбі за владу беруть участь 

як політичні партії, так і асоціації працедавців, підприємців тощо; 

 «американо-швейцарська». За такої моделі опозиція майже не 

ідентифікується, помітно не проглядається, оскільки політичні 

партії між собою якоїсь відчутної єдності не мають, та і 

децентралізація фактично не існує. 

У Західній політичній науці опозицію подають і характеризують, як 

поняття, пов’язані з її домінантними ознаками, характером діяльності, а саме: 

 структурна опозиція. Це опозиція, що не лише критикує, особливо 

реальну владу, її політичний курс, а й працює над 

альтернативними рішеннями, програмами, концепціями і т.ін.; 

 честолюбна опозиція. Зазвичай кінцевою метою такої опозиції є 

здобуття влади; 

 німа опозиція. Це не лише опозиція, що діє приховано, мовчки, 

уникає прилюдності, а й характеризується апатією та байдужістю; 
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 родинна опозиція, або кланово-корпоративна; 

 інституціональна опозиція. Це опозиція, що відповідно 

структурована, організована у формальні групи, така, що має 

відповідні органи, які забезпечують, координують її діяльність. 

Опозицію поділяють також на такі види – протилежності: 

 структурна – неструктурна; 

 лояльна – нелояльна – напівлояльна; 

 парламентська – непарламентська; 

 активна –пасивна. 

Опозиція має багато функцій, з-поміж яких найважливішими є: 

 репрезентація інтересів. Йдеться про те, що як і будь-яка інша 

політична сила, опозиція представляє і обстоює інтереси певних 

соціальних груп, сил, а на загальнодержавному рівні це, головним 

чином, інтереси тих сил, що критикують владу, протистоять 

офіційно-політичному, державному курсу; 

 комунікативна функція. Притаманна будь-якій політичній силі зі 

своєю, зрозуміло, специфікою. Вона дає змогу опозиції 

спілкуватися, поєднувати свої ідеї і сили з іншими політичними 

силами, або навпаки – сперечатися, протидіяти, протистояти їм і 

т.ін.; 

 критика і формування альтернатив у політиці. Така функція є 

найпоширенішою і найвикористовуванішою. Кожна опозиція 

найбільш вдається до критики своїх опонентів, противників, бо 

завдяки цьому є змога завоювати певну кількість прихильників, 

зміцнити свій авторитет і статус; 

 зняття громадського незадоволення. Опозиція є певним 

громовідводом, завдяки якому громадське незадоволення будь-

чим, але головним чином формальною владою, відображається на 

її діях, реалізується через неї; 
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 участь у вирішенні конфліктів. Опозиція зазвичай бере 

найактивнішу участь у провідних суспільних конфліктах у зв’язку 

з тим, що вона є першим і найголовнішим супротивником чинної 

влади. 

У більшості країн (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, 

Швейцарія та ін.) опозиція існує і діє, як парламентський тип опозиції. 

Основними функціями такої опозиції є: законотворча функція, функція 

контролю і рекрутингу. 

Феномен політичної опозиції для України, як і для колишнього СРСР, не 

є чимось новим, невідомим. Опозиційні партії, об’єднання, угрупування тут 

діяли ще наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст., хоча під могутнім тиском 

КПРС, тоталітарної влади вони були позбавлені будь-якої можливості реально 

впливати на політичні процеси і, відповідно, розвиватися. 

Реально опозиція в Україні стала формуватися фактично після 

проголошення незалежності України, хоча опозиційні сили, політичні партії, 

зокрема в країні, діяли вже наприкінці ХІХ ст. 

Українська дослідниця Н.Ю.Вінничук у своїй дисертаційній роботі, 

присвяченій опозиції, наголошує, що опозиція в Україні повинна отримати 

статус парламентської не шляхом змін до регламенту Верховної Ради України, 

а завдяки ухваленню спеціального закону про опозицію. Тобто, на її думку, 

повинно бути саме правове регулювання парламентської опозиції. Основним 

же суб’єктом парламентської опозиції, – вважає вона, – мають бути фракції і 

їх об’єднання у Верховній Раді України. Таку думку ми сповна поділяємо. 

Стосовно принципу більшості також можна сказати, що «ідеальним» 

вважати його немає підстав. По-перше. Більшість далеко не завжди, як 

засвідчує історія, думає і чинить правильно, в інтересах навіть тієї самої 

більшості. По-друге, більшість часто не створює ніяких умов для 

конструктивних перетворень, або й взагалі спрощено протидіє меншості. 
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Політичний плюралізм 

Під плюралізмом загалом розуміють такий стан, коли добрим 

вважається суспільство, що становить складне диференційне ціле, яке 

складається з різних політичних, економічних і соціальних об’єднань, з 

центрів, що мають право приймати рішення, які шляхом взаємодії типу 

кооперації або типу конфлікту сприяють встановленню контролю над 

домінантною роллю держави і виступають на противагу йому. 

Політичний плюралізм ( від лат. pluralis – множинний) – ідейно-

регулятивний принцип суспільно-політичного і соціального розвитку, що 

виходить з існування кількох (чи багатьох) незалежних засад політичних знань 

і розуміння буття; система влади, заснована на взаємодії і протилежності дій 

політичних партій і громадсько-політичних організацій [123, с.491]. 

Термін «політичний плюралізм» запровадив німецький філософ 

Х.Вольф у 1712 р. на противагу політичному монізму. 

Теорія політичного плюралізму була і залишається основою для 

пояснення суті передусім західної демократії, а також американської і, 

останнім часом, демократії, притаманної країнам Східної Європи. Згідно з 

цією теорією жоден клас або група населення не володіє монополією на владу, 

а організації, що виражають їх інтереси, виступають як «групи тиску» на 

державний механізм, який розглядається як безкласовий. 

Плюралістична теорія пояснює і характеризує соціально-політичний 

процес як своєрідне змагання, конкуренцію між різними політичними силами, 

«зацікавленими групами». І хоча «дифузія влади» між такими групами часто є 

надто виразною, їх соціально-класова природа здебільшого залишається 

невиразною. 

Щодо політичної влади, то політичний плюралізм пояснює її як 

протиборство та рівновагу суспільних груп, оскільки і саме суспільство 

складається з різних взаємозалежних і автономних груп, партій, громадських 

організацій і об’єднань, тобто є плюралістичним. 
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Індивід і група, згідно з теорією політичного плюралізму, є 

первинними стосовно політичних структур і держави загалом. І ця система 

постійно тяжіє до децентралізації, а, відтак, і до плюралізації центрів влади. 

За плюралістичної системи влада мала б більш-менш рівномірно 

розподілятися між усіма суспільними групами, які є її суб’єктами і жодна із 

суспільних груп не повинна претендувати і мати усю (абсолютну) владу. 

Зрозуміло, що досягти цього можна лише за умов чесної, відкритої і прозорої 

боротьби, змагання ідей. Коли такої боротьби немає, тоді відкриваються 

шляхи до узурпації влади, до авторитаризму, тиранії, що є елементарним 

порушенням природного соціального стану суспільства. Воно або тяжіє, або 

крокує до недемократичного стану. 

Виокремлюють кілька об’єктивних умов, які забезпечують 

функціонування політичного плюралізму, особливо у сучасних умовах, а 

саме: 

 наявність конкуренції, домінування соціально орієнтованих 

ринкових відносин; 

 вільне конкурування і активна участь у розв’язанні державних і 

суспільних справ усіх соціальних суб’єктів, що мають різні 

політичні уподобання; 

 децентралізація державної влади шляхом її поділу; 

 високий рівень політичної культури особистості і суспільства 

загалом; 

 наявність політичних лідерів, еліти, спроможної враховувати і 

використовувати у своїй діяльності усю широту думок, точок зору, 

поглядів. 

Вважається, що політичному плюралізму активно сприяють 

двопартійні політичні системи. 

За характеристикою Д.Сарторі, двопартійні системи («простий» 

плюралізм) характеризуються біполярною структурою і цілеспрямованістю, 
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спроможною надати стабільності усій соціальній системі, а багатопартійні 

системи поділяються на: а) системи «помірного плюралізму» і такі, що мають 

біполярну структуру; б) системи «крайнього плюралізму», тобто 

багатополярні структури з високим ступенем поляризації, що, врешті, може 

спричинити навіть появу «екстремістської політики». 

Модель плюралістичної демократії претендує на цілісне описання 

«демократичного процесу» у сучасних розвинених індустріальних країнах, де 

з «технічних», а не соціальних причин не може бути практично здійснена 

пряма демократія. Свідченням цього є реальний соціальний прогрес. 

Слід зазначити, що теоретики-плюралісти, посилаючись на значну 

диференціацію сучасних суспільств, одночасно відкидають, як «марксистську 

крайність», питання можливої класової боротьби, а наявні політичні класи, 

профспілки тощо розглядають не як знаряддя політичної боротьби, а лише як 

засіб посилення певних групових позицій, і, до того ж, звужено, на ринку праці 

лише. 

Серед теоретиків політичної плюралістичної демократії помітно 

вирізняються американські дослідники Р.Даль, Д.Рісмен, Д.Трумен, які, 

зрозуміло, пробують ідеалізувати «американську» демократію, називаючи її 

«зразковою». Ті багато центрів влади у США, які мають, на думку Р.Даля, 

діяти замість єдиного центру, фактично не існують, а, відтак, і американської 

«поліархії» фактично не існує. 

Інший теоретик політичного плюралізму Д.Трумен наголошує на тому, 

що політика – це функція відносин зацікавлених груп, де держава виконує роль 

«чесного маклера». Зацікавлені групи, при цьому розглядаються як групи 

тиску, або лобі. До них, наприклад, зараховують Торгову палату США, 

Національну організацію фермерів, Національну асоціацію промисловців, 

АОРТ-КПП та ін. Те, що подібні організації лобіюють великі бізнесові 

структури, ще не є свідченням наявності у США справжнього політичного 

плюралізму. Підтвердженням цього є, зокрема, те, що лише 1% серед опитаних 
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американців вважають, що можуть впливати на ті чи інші рішення уряду 

шляхом участі у діяльності певної політичної партії, і лише 4% – шляхом 

участі у різних неформальних організаціях, зокрема профспілках. У такій 

ситуації, вважав Р.Гамільтон, у кращому випадку можна говорити лише про 

обмежений плюралізм для вищого і вищого середнього класів. 

Викликають також сумніви і заперечення щодо претензій теорії 

політичного плюралізму на певну «деідеологізованість», на те, що це 

найзручніша і найкорисніша теорія для обґрунтування існування 

капіталістичних суспільств, їх політичних, державних систем. Поп ри будь-які 

теорії, реально владу у провідних капіталістичних країнах має проводить 

правлячий клас – капіталісти, а в структурі цього класу домінує 

монополістична буржуазія. Це – факт беззаперечний. 

Вкажемо основні недоліки плюралізму. 

По-перше, далеко не в усіх суспільствах, де є політичний плюралізм, 

забезпечене «рівне» змагання ідей і думок, повноправна діяльність меншості 

у формі опозиції. 

По-друге, в плюралістичних суспільствах часто лише формально існує 

багатопартійність, але фактично просто є велика кількість політичних партій. 

Яскравий приклад – ситуація з багатопартійністю у новітній Україні, яка існує 

вже майже тридцять років. 

 

Принцип рівності 

Принцип рівності найчастіше розуміють, як природну, від народження, 

рівність людей. З цього починається його визначення і в Загальній декларації 

прав людини. Оскільки і за умов демократії нерівність людей є реальним і 

помітним фактом, більшість фахівців з проблем демократії наголошують на 

тому, що демократія передбачає головним чином політичну рівність громадян 

перед законом. 
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Найяскравіше особливості принципу рівності можна розглянути та 

продемонструвати в контексті реальних гендерних суспільних 

перетворень. 

Гендер – це соціальне розуміння статевих відмінностей, соціальні та 

соціопсихологічні очікування представників різної статі одна від одної. 

Гендерний підхід полягає не у протистоянні та боротьбі статей 

(феміністичний підхід), а у дослідженні чинників можливої андрогенності – 

гармонійної взаємодії обох статей. 

Сама собою гендерна політика є необхідною умовою функціонування і 

розвитку демократичного суспільства, це – незаперечний факт. 

Вважається, що термін гендер у науковий обіг ввів американський 

психоаналітик Роберт Столлер у 1968 р. В роботі «Стать і гендер: про розвиток 

мужності та жіночності» він пояснював поняття «гендер», як  вираження 

певних психологічних, соціально-культурних особливостей людини, 

пов’язаних з її статтю. 

Коли йдеться про гендерний підхід, то розуміють: 

а) окрему специфічну гендерну теорію, яка вивчає родину та соціальні 

стосунки статей; 

б) універсальну концепцію патріархату як систему панування в 

суспільстві; 

в) загальнометодологічний підхід, що розглядає стосунки людей як 

відносини влади. 

Вважають, що феміністичні ідеї почали з’являтися і розвиватися в епоху 

Відродження, коли вперше у суспільствах стали говорити про пригнічення 

жінки і несправедливе ставлення до неї суспільства. 

Пізніше розвиток фемінізму набув посилення в часи Великої 

Французької революції. Відома «Декларація прав людини і громадянина» 
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(1792), авторкою якої була Олімпія де Гуж, вимагала надати жінкам цивільні і 

виборні права та можливість займати державні пости. В цьому проекті права 

жінок не лише проголошувалися, а й практично закріплювалися, тобто мали 

стати державною політикою стосовно жінок. Трохи пізніше, у 1804 р., 

Цивільний Кодекс Наполеона практично повністю скасував запропоновану 

декларацію і питання про права жінок у Франції та й багатьох інших, найперше 

у європейських країнах, суттєво загострилося. З цього часу, і особливо у ХІХ 

ст., активно формується феміністська ідеологія. 

На розвиток гендерної теорії потужно вплинули праці Джона Локка, Ж.-

Ж.Руссо, Джона Стюарта Мілля, а пізніше – основоположників утопічного 

соціалізму Ш.Фур’є, Сен-Сімона, Р.Оуена та інших соціалістів-утопістів. 

Боротьба жінок за свою рівність і права  значно посилилася у ХІХ ст., 

під час буржуазних революцій, коли жінки головним чином боролися за рівні 

права з чоловіками і за рівну з чоловіком оплату праці. 

У 20-х роках ХХ ст. зародився класовий фемінізм (К.Цеткін, 

О.Коллонтай), який добре відомий. 

У 60-х роках ХХ ст. сформувалися три основні напрями фемінізму: 

ліберально-реформістський, соціалістичний і радикальний. Так. У 

соціалістичному напрямі фемінізму основними причинами дискримінації 

жінок вважалися приватна власність і класова структура суспільства. 

Соціалістичні феміністки у цей час вимагали виділення проблем жінок, як 

специфічних, окремих, тоді як Ф.Енгельс, наприклад, окремого, відділеного 

від пролетарського жіночого питання не допускав. 

Зазначені три течії фемінізму існують фактично і сьогодні (початок ХХІ 

ст.), хоча і по-різному функціонують. 

Якщо до останнього часу в політиці гендерної рівності домінувала 

«концепція поліпшення становища жінок», то наприкінці ХХ – на початку 
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ХХІ ст. утверджується концепція гендерного забезпечення розвитку, 

прогресу і справедливості. 

Основні світові контури гендерного поступу досить ґрунтовно 

визначено в міжнародних та європейських документах, в яких стверджується, 

що гендерна демократія є невід’ємною складовою демократії взагалі. Тут 

ніяких заперечень не виникає. 

Про рівність чоловіків і жінок найперше зазначається у преамбулі до 

Статуту Організації Об’єднаних Націй. У Статуті заявляється про віру в 

утвердження рівності чоловіків і жінок у системі прав і свобод людини, націй, 

держав і ця проблема розглядається поряд з питанням миру, безпеки, прогресу 

і розвитку. Це – чітка і зрозуміла логіка. 

Найважливішим документом, що проголошує гендерну рівність, є 

Загальна декларація прав людини, де зазначено, що «всі люди 

народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені 

розумом і совістю і повинні діяти стосовно один одного в дусі братерства». 

Гендерна рівність була закріплена В Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права (1966), Міжнародному пакті про 

громадянські політичні права (1969). 

У становленні гендеру помітне місце займають Конвенція ООН про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Жіноча Конвенція) 1979 р., 

яку лише на початок 2000 р. ратифікувало понад 160 країн світу (Україна – 

1980 р.). В преамбулі до Конвенції зазначається, що просування рівності між 

жінками і чоловіками та ліквідація дискримінації жінок «порушує принципи 

рівності й поваги до людської гідності» і є перепоною на шляху жіночої участі 

на рівних умовах з чоловіками в політичному, економічному, соціальному й 

культурному житті своїх країн. 

Держави, які ратифікували Конвенцію, зобов’язалися: 
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 принцип рівності чоловіків і жінок включати до своїх 

національних конституцій та відповідних законів і забезпечувати 

практичну реалізацію такого принципу; 

 вживати будь-яких дій, найперше правового характеру, з метою 

недопущення будь-якої дискримінації стосовно жінок; 

 встановити юридичний захист жінок на рівній основі з 

чоловіками; 

 утримуватися від здійснення будь-яких дискримінаційних актів і 

дій стосовно жінок; 

 скасувати всі положення свого кримінального законодавства, що є 

дискримінаційними стосовно жінок. 

З 1975 р. до цього часу під патронатом ООН було проведено ряд 

важливих міжнародних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної 

рівності, серед яких помітно виділяються чотири всесвітні конференції зі 

становища жінок. Однією з найважливіших віх у забезпеченні гендерної 

рівності була Всесвітня конференція з прав людини під егідою ООН (Відень, 

1993), яка задекларувала що «права людини, жінок і дівчаток є невід’ємною і 

неподільною складовою загальних прав людини». Пізніше, в 1995 р. в Пекіні 

було організовано Четверту Всесвітню конференцію ООН зі становища жінок, 

на якій було прийнято спеціальну Декларацію і Платформу дій, в яких чітко 

викладено стратегічну програму утвердження гендерної рівності. 

Зі своєю специфікою, інтенсивно, особливо у 90-х роках ХХ – на початку 

ХХІ ст. вирішувалися проблеми гендеру у Європейському регіоні. Тут 

провідна роль у вирішенні проблеми гендерної нерівності належить створеній 

у 1949 р. Раді Європи (РЄ). Ще у 1950 р. у Римі було прийнято Європейську 

конвенцію про захист прав людини та основних свобод, в якій закріплено 

(ст.14) принцип рівності жінок і чоловіків. 

У 1988 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Декларацію про 

рівність жінок і чоловіків, в якій наголошується, що рівноправність жінок і 

чоловіків належить до основних прав людини, що людство може 
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збагачуватися і розвиватися, якщо враховуватимуться прагнення, інтереси і 

таланти кожної статі. Принципово важливо, що в цій Декларації перераховано 

ті напрями діяльності, в яких найперше варто утвердити статус жінок і 

чоловіків, а саме: 

 участь у політичному, економічному, соціальному та культурному 

житті; 

 доступ до державних посад усіх рівнів; 

 доступ до освіти і свободи у виборі початкової та подальшої 

загальноосвітньої і професійної підготовки; 

 права у подружньому житті; 

 викорінення насильства у сім’ї та суспільстві; 

 права та обов’язки стосовно дітей; 

 доступ до всіх професій, зайнятість роботою та заробітна плата; 

 сприяння економічній незалежності; 

 доступ до інформації та ін. 

При цьому слід зазначити, що особлива увага у Декларації акцентується 

на наданні жінці і чоловікові (одночасно) однакової працездатності і 

однакових можливостей щодо реалізації такої працездатності, розвитку 

індивідуальних здібностей і талантів кожного чоловіка і жінки. 

У ХХ ст. проблема гендерної демократії набуває ще більшого 

загострення, активно пропагується ідея і поширюється практична боротьба за 

впровадження так званої паритетної демократії, гендерної рівноваги. Тепер 

ідеї гендерної демократії постають і подаються не інакше, як невід’ємна 

складова правової демократії держави. 

З початком ХХІ ст. в гендерній проблемі все активніше стали даватися 

взнаки проблеми торгівлі жінками, їх сексуальної експлуатації, соціального 

забезпечення жінок за місцем роботи. Ці та інші проблеми жінок, гендерної 

рівності піднімалися на Четвертій Європейській конференції міністрів з 

рівності між жінками і чоловіками (Стамбул, 1997), П’ятій Європейській 

конференції міністрів з рівності між жінками і чоловіками (Скоп’є, 2003) та ін. 
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Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі останнім часом, 

глобалізували і гендерну проблему. Український спеціаліст із гендерної 

проблематики Т.М.Мельник у праці «Міжнародний досвід гендерних 

перетворень» (К.: Логос, 2004. – 321 с.) на основі світового досвіду реалізації 

політики гендерної рівності виділяє такі основні механізми забезпечення 

рівності статей: 

 міжнародні, регіональні, національні; 

 інституціональні, організаційні, фінансові; 

 правові й неправові; 

 політичні, економічні, соціальні, культурні та ін.; 

 теологічні, психологічні, праксеологічні та ін. 

Після проголошення Акта про незалежність України та підтвердження 

його на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. на світовій арені 

утверджується державність 52-мільйонного українського народу, 

розпочинається перехід від однієї суспільно-економічної системи до іншої і 

одночасно відбувається руйнування стереотипів, відродження нових вікових 

національних традицій, зростання нових інтересів усіх верств населення. 

Розвиток демократії супроводжується ще й еволюцією внутрішніх законів, 

прийняттям нових актів, підписанням міжнародних актів і домовленостей. 

Однією з перших вагомих подій, що поклали початок формуванню нової 

«жіночої» політики в Україні, розв’язанню гендерних проблем стали 

парламентські слухання, які відбулися 12 липня 1995 р. За їх підсумками було 

прийнято спеціальні Рекомендації учасників парламентських слухань, які 

стали власне першою спробою концептуалізації жіночого питання та 

переведення його із суто теоретичного рівня обговорень цієї проблематики на 

рівень практичних рішень і дій. 

На Четвертій Всесвітній конференції ООН зі становища жінок, яка 

проходила в Пекіні 4-5 вересня 1995 р., Україну вперше було представлено як 

незалежну суверенну державу. Найважливішим результатом конференції 

стало прийняття Платформи Дій, що передбачає: боротьбу з жіночим 
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зубожінням; рівний доступ до освіти та професійної підготовки; забезпечення 

рівних можливостей для участі жінок в управлінні та прийняття рішень; 

забезпечення доступного та недорогого медичного обслуговування; надання 

соціальної допомоги матерям з дітьми та послуг у сфері догляду за дітьми; 

контроль за якістю продуктів споживання; боротьбу з усіма формами насилля 

щодо жінок; надання психологічної допомоги жертвам насилля тощо. 

Український Уряд підписав Платформу Дій, чим взяв на себе певні 

зобов’язання як перед міжнародною спільнотою, так і перед українськими 

громадянами, особливо жінками, щодо їх реалізації. 

Через два роки після підписання згаданої Платформи Дій Кабінет 

Міністрів України підписав постанову «Про затвердження Національного 

плану дій 1997-2000 роки щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх 

ролі у суспільстві» від 8 вересня 1997 р. за № 983. На практичну реалізацію 

цього плану український уряд виділив 3 111 547 грн. з державного бюджету. 

Цього, однак, виявилося катастрофічно замало для того, щоб вирішити 

найболісніші проблеми сьогодення. 

Цими документами, між тим, уперше в історії Незалежної України на 

найвищому рівні було визнано необхідність покращити становище 

українського жіноцтва, забезпечити йому належне місце у суспільстві, 

закласти підвалини для встановлення реального паритету статей в Україні, в 

контенті і світової гендерної політики. 

Спеціалісти загалом дійшли висновку, що де-юре, Україна має 

прогресивне законодавство, яке відповідає світовим досягненням у галузі прав 

жінок. Однак конституційний принцип рівності чоловіків та жінок де-факто, 

ще не став справжнім регулятором становища жінок у суспільстві. У зв’язку з 

цим Україна ставить завдання у найближчий перспективі завершити 

формування національного механізму забезпечення рівних прав та рівних 

можливостей жінок і чоловіків на всіх рівнях влади. 

Політичного успіху в утвердженні прав жінок, як людських прав, було 

досягнуто в 1993 р. на Всесвітній конференції ООН з прав людини у Відні 
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(Австрія). Документ затверджений представниками 171 країни, після 

закінчення конференції, відомий як Віденська декларація та програма дій, 

визначає, що має бути забезпечена повна і рівна участь жінок у політичному, 

громадянському, економічному, соціальному та культурному житті як на 

національному, так і на регіональному та місцевих рівнях. 

Україна ратифікувала також Жіночу конвенцію, прийняту генеральною 

Асамблеєю ООН 19 грудня 1979 р., що набула чинності як угода з 3 грудня 

1981 р. Перед Всесвітнім жіночим форумом 1995 р. Конвенцію було 

ратифіковано вже 141 країною світу. Згадана Конвенція встановлює 

міжнародні стандарти  щодо впровадження та захисту жіночих людських прав. 

Її ратифікація зобов’язує уряди країн дотримуватися політики недискримінації 

та звітувати про відповідні заходи Комітету ООН щодо ліквідації всіх форм 

дискримінації жінок у своїх країнах. 

У січні 2000 р. відбулась Женевська конференція, яка розглянула 

питання сучасного становища жінки у світі, визначила гендерні напрями 

розвитку світового співтовариства, акцентувала увагу на гендерній 

проблематиці як одній із найважливіших і заклала основні гендерні принципи 

в матеріали до спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

У червні того самого року відбулася спеціальна сесія Генеральної 

Асамблеї ООН з порядком денним «Жінки в 2000 році: рівність між 

чоловіками і жінками, розвиток і мир у ХХІ ст.». У першій частині назви 

самого порядку денного спеціальна сесія акцентує увагу на підсумку всієї 

попередньої діяльності щодо статусу жінки в суспільстві, у здійсненні 

Найробійських перспективних стратегій у галузі поліпшення становища жінок 

за останні п’ять років, що минули після прийняття Пекінської платформи дій. 

Друга частина назви порядку денного спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 

ООН визначає напрям розвитку, аналізу і оцінки соціально-статевих взаємин 

як «рівність між чоловіками і жінками». Більш того, з цим принципом 

пов’язується можливість розвитку і миру в ХХІ ст. взагалі. 
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У вересні 2000 р. відбулися триденний Саміт тисячоліття і Асамблея 

тисячоліття. На них підкреслювалося особливо актуальне значення для ХХІ 

ст. таких цінностей, як свобода, рівність і солідарність, терпимість, відмова від 

насильства, повага до природи, спільна відповідальність. Ці цінності можуть 

бути збережені й набуті за розвиненої політики і механізмів державного 

забезпечення рівності у соціально-статевих відносинах. 

В Україні з часу проголошення незалежності гендерна активність у 

громадському суспільстві і державних структурах розгортається все 

активніше. Однак не можна не зазначити, що юридична громадськість країни, 

зокрема, все ще залишається значною мірою поза гендерною 

проблематикою… Вона обмежується певним чином лише пропагандою ст.24 

Конституції України і перебуває у полоні «охоронної концепції» жінок. Варто 

при цьому зауважити, що «охоронна концепція» жінок є досить дорогою для 

держави, оскільки вона повернена у минуле і стримує суспільний, соціальний 

прогрес. Жодна держава не в змозі розв’язати так питання. Як свідчить 

історичний досвід, успіху в розв’язанні так званого жіночого питання досягли 

лише ті країни, які забезпечували гендерне вирішення проблеми становища 

чоловіків і жінок через саморозвиток відносин обох статей, через поліпшення 

їх соціального статусу, але не шляхом однобокого захисту прав жінок. 

Державні структури з питань поліпшення становища жінок в Україні 

утворювалися під значним впливом жіночого руху, його інтелектуального 

потенціалу, а також як відповідь на соціальні потреби часу і необхідність тих 

змін, що відбулися в країні та у світі. 

Першим державним органом, який привернув увагу до проблеми статусу 

жінки в Україні і поставив питання про її фактично дискримінаційне 

становище, була Постійна комісія у справах жінок, охорони сім’ї, материнства 

і дитинства, створена у 1990 р. Верховною Радою України 12 скликання. 

Парламентська комісія висунула як державну проблему – подолання нерівного 

і нерівноправного становища жінки в українському суспільстві, правового 

забезпечення цього процесу, поліпшення умов праці, соціального захисту прав 
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сім’ї, захисту прав дитини. З ініціативи цієї комісії Україна ратифікувала 

Конвенцію про права дитини та привернула увагу громадськості до 

невиконання Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 

стосовно жінок. Комісія ініціювала також прийняття ряду законів. У 1992 р. у 

зв’язку зі змінами в суспільному житті та прийняттям законів про 

громадянство України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб 

та смію в Україні», Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

та ін. Парламентська комісія розгорнула діяльність щодо створення індустрії 

дитячого харчування в Україні, порушила питання про підготовку державної 

програми «Планування сім’ї» і необхідність програми «Діти України». 

Метою програми «Планування сім’ї» була допомога сім’ям і окремим 

особам у розв’язанні питань, пов’язаних з дітонародженням, збереженням 

здоров’я батьків і дітей, добробутом сім’ї, вибором інтервалів між 

народженням дітей і часом їх народження, а також дотриманням 

відповідальної суспільної поведінки, тобто відповідальності за стан здоров’я 

народженої дитини та виховання і утримання її у сім’ї. Програма була 

розрахована на період до 2000 р. і стала основою для розроблення і прийняття 

територіальних (обласних) програм з урахуванням демографічних, релігійних 

особливостей і традицій населення, на основі інтеграції діяльності державних 

установ з громадськими приватними організаціями у сфері планування сім’ї 

тощо. 

Основна мета Національної програми «Діти України» – це забезпечення 

права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для 

всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною. 

За ініціативою і наполяганням парламентської комісії у 1993 р. було 

створено Сектор у справах жінок, охорони сім’ї, материнства та дитинства в 

Кабінеті Міністрів України. 

Згодом ідею забезпечення гендерної рівності уряд України спрямував на 

рівень розробки і вдосконалення національної концепції гендерної політики та 

пошуку механізмів її оптимального втілення в життя. Одним із аспектів роботи 
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сектору стала робота над Національним планом дій на 1997-2000 роки щодо 

поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у суспільстві. У плані 

враховано ідеї і пропозиції Пекінської Декларації і Платформи Дій. Щоб 

встановити реальну рівноправність в країні, зміни в становищі й статусі жінки 

пов’язують зі змінами і в становищі чоловіка. 

Державна довгострокова програма і план національних дій з питань 

поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі в суспільстві втілювати нові 

підходи в оцінці становища жінки й чоловіка в суспільстві, та все ж ще 

зберігали елементи патріархальності. Це відображало загальні політичні 

погляди у владних структурах та гендерні проблеми. 

Сучасна державна політика дедалі більше орієнтується на створення 

можливостей для жінок і чоловіків, при цьому вона проводиться з 

урахуванням міжнародних документів, підписаних Україною. Це, зокрема, 

Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінки. 

Так, у 1995 р. відбулися парламентські слухання з питання ходу 

реалізації Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 

ратифікованої Україною. Було прийнято рекомендації учасників 

парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН «Про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок». У документі дано 

розгорнуту схему напрямів подальшої державної діяльності у творенні 

відносин паритетності жінки і чоловіка, було рекомендовано створити 

національний механізм на урядовому рівні, а також необхідні державні 

структури на місцях з відповідними повноваженнями для здійснення 

контролю за дотриманням законодавства щодо прав жінок та реалізації 

відповідних державних програм. Рекомендувалося також внести до проекту 

Конституції України, що обговорювалася на той час, статтю про рівні права та 

свободи жінок і чоловіків та рівні можливості їх реалізації, про приведення їх 

у відповідність до міжнародних стандартів прав людини, про закріплення 
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паритетного представництва жінок і чоловіків у виборчому законодавстві, про 

імплементацію міжнародних стандартів прав жінок у національному 

законодавстві і підзаконних нормативних актах, про розроблення стратегії 

гендерного виховання і формування гендерного світогляду, необхідність 

гендерних досліджень. 

Як логічне продовження розпочатого творення системи органів з питань 

статусу жінок у 1995 р. було створено Комітет у справах жінок, материнства і 

дитинства при Президентові України, який припинив своє існування в 1996 р., 

після створення Міністерства України у справах сім’ї та молоді. 

У затвердженому Указом Президента України від 4 грудня 1996 р. 

положенні про Міністерство у справах сім’ї та молоді зазначалося що цей 

центральний орган забезпечує втілення в життя державної політики з питань 

сім’ї, жінок, молоді та дітей на всій території України, здійснює керівництво 

дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і 

розвиток. 

У грудні 1997 р. з метою здійснення парламентського контролю за 

дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захисту 

прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі, 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини». Цей орган розгорнув роботу щодо 

боротьби з торгівлею людьми, зокрема жінками, проституцією у тісній 

співпраці з урядами інших країн. 

Проблемами становища жінок у країні опікуються також органи, 

створені при Міністерстві охорони здоров’я України, Міністерстві праці і 

соціальної політики України та інших, які лише перебудовуються в 

осмисленні та втіленні гендерної політики. У процесі реформування в системі 

державного управління у березні 1999 р. Міністерство України у справах сім’ї 

та молоді було ліквідовано і на його місці створено Державний комітет 

України у справах сім’ї та молоді. У Положенні про цей комітет зазначалося, 

що одним з його завдань є розробка пропозицій про формування гендерної 
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політики в Україні, підвищення ролі жінок у суспільстві, забезпечення рівних 

можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, 

культурному і соціальному житті. Забезпечення жінкам реального доступу до 

всіх видів діяльності. 

З метою створення умов для формування і реалізації гендерної політики, 

зокрема вирішення питань стосовно жінок, в Україні за останні роки прийнято 

низку спеціальних нормативних документів. Так, у грудні 1998 р. Кабінет 

Міністрів України прийняв постанову «Про заходи щодо посилення охорони 

материнства і дитинства». А у вересні 1999 р. – постанову про запобігання 

торгівлі жінками та дітьми. У березні 1999 р. постановою Верховної Ради 

України прийнято Декларацію про загальні засади державної політики 

України стосовно сім’ї та жінок, а у вересні цього ж самого року – постанову 

про запобігання торгівлі жінками та дітьми. 

З метою сприяння реалізації гендерних інтересів чоловіків і жінок, що 

працюють, чинне законодавство України було приведене у відповідність до 

основних положень Конвенції Міжнародної організації праці № 156. 

У 2000 р. Президент України Указом від 24 травня схвалив «Основні 

напрями соціальної політики на період до 2004 року». У цьому документі було 

визначено нові підходи у соціальній політиці, зокрема стосовно жінок і сім’ї, 

підкреслено необхідність надання адресного характеру соціальним 

програмам. 

22 березня 2001 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

який набув чинності 1 січня 2002 р. Цим законом було встановлено, що право 

на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають усі жінки 

(зокрема неповнолітні), не застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного страхування. 

У квітні 2001 р. Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний 

кодекс України, що набув чинності з 1 вересня 2001 р., в якому містяться 

принципово нові статті стосовно жінок. 25 квітня 2001 р. з метою поліпшення 
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становища жінок, підвищення їхньої ролі у суспільстві Президент України 

видав Указ «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні». Цим 

Указом одним із головних напрямів реалізації державної політики по 

відношенню до жінок визначено створення більш сприятливих умов стосовно 

жінок, для забезпечення жінкам рівних з чоловіками можливостей брати 

участь у політичному і суспільному житті держави. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 травня 2001 р. було затверджено Національний план 

дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної 

рівності у суспільстві на 2001-2005 роки. 

В умовах сьогодення проблема законотворчого процесу із 

забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні є 

особливо актуальною. Основу цього процесу становить те, що права жінки є 

невід’ємною частиною загальних прав людини. В Україні немає жодного 

законодавчого документа, який би містив статті чи норми дискримінаційного 

змісту щодо жінок і упродовж новітнього періоду її історії жодного 

дискримінаційного акта щодо жінок прийнято не було. 

Згідно з Основним Законом України кожний громадянин суспільства – 

як чоловік, так і жінка – має всю повноту соціально-економічних, політичних 

та особистих прав і свобод, що проголошено 24 статтею Конституції та 

законами України. Особливістю конституційної статті про гендерну рівність є 

те, що з-поміж прав і свобод виділяється окремо право жінки і чоловіка на 

рівність перед законом, самостійне право особи, поважання якого має бути 

гарантоване кожній людини. Це значний крок у забезпеченні гендерної 

демократії в Україні. Визначаються і гарантії цього права, насамперед через: 

 надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-

політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; 

 здійснення спеціальних заходів щодо охорони праці і здоров’я 

жінок; 

 встановлення пенсійних пільг; 
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 створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю 

з материнством; 

 надання правового захисту і матеріальної підтримки материнства 

і дитинства, в тому числі оплачуваних відпусток, інших пільг 

вагітним жінкам і матерям. 

Таким чином Конституція України відкриває перед жінками України 

широкий спектр можливостей щодо захисту своїх прав і свобод. Основний 

закон України має не більше, а навіть дещо менше підстав для обмеження прав 

жінок, ніж міжнародні нормативні акти. На цьому роблять акцент українські 

правознавці. 

Крім Конституції України, принцип рівних прав чоловіків і жінок 

закріплено в інших законодавчих актах країни: Кодексі про шлюб та смію 

України, Кодексі про працю України, Кримінально-процесуальному Кодексі, 

Цивільному процесуальному Кодексі України, Кодексі України про 

адміністративні правопорушення, а також у Законах України: «Про зайнятість 

населення», «Про пенсійне забезпечення», «Про загальний військовий 

обов’язок і військову службу», «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ», «Про охорону праці» та ін. Безпосередньо або у контексті 

встановлення загальних правил правового регулювання стосуються прав і 

свобод жінок «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про цивільну оборону України», «Про 

попереднє ув’язнення», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про внесення змін і 

доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, 

пов’язаних з умовами відбування покарання засудженими» (Закон України від 

27 липня 1994 р. № 137/94-ВР), «Про запобіжне затримання особи». «Про 

заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів…», Виправно-

трудовий кодекс України. 
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Проте, зробимо акцент на тому, що закріплення рівних прав чоловіків і 

жінок у Конституції ще не є гарантом реальної рівноправності, оскільки 

гендерний паритет, проголошений Основним Законом України, на практиці 

часто порушується. Так, у реальному житті спостерігаються факти, які 

свідчать про наявність виявів гендерної дискримінації в суспільстві, зокрема, 

щодо прийняття на роботу, і особливо в приватному секторі економіки, який 

тільки формується в Україні. Санкції проти роботодавців-порушників не 

застосовуються. Заробітна платня жінок, зайнятих у державному секторі 

економіки, становить близько 71 % платні чоловіків. Робочий день жінок 

триваліший, ніж у чоловіків, , зважаючи на те, що окрім основної роботи вони 

виконують ще й домашню роботу. До того ж жінки першими втрачають 

роботу, а отже, втрачають і джерела існування для себе та своєї сім’ї. Треба 

визнати також реальний факт прихованої дискримінації, що коріниться в 

громадській свідомості, консервативних гендерних стереотипах, коли місце та 

роль жінки пов’язуються винятково із сім’єю, а чоловіка –із суспільною 

діяльністю. 

З ініціативи громадськості Указом Президента України було 

встановлено відзнаку Президента України «Орден княгині Ольги» І, ІІ та ІІІ 

ступенів, яким нагороджуються жінки за визначні особисті заслуги в 

державній, виробничій, науковій, освітянській, культурній та інших сферах 

суспільної діяльності, вихованні дітей у сім’ї. 

Українське законодавство гарантує захист жінці не лише як громадянці 

і як трудівниці, а й як матері. Держава піклується про становище жінки-матері 

насамперед через трудове законодавство. Так, стаття 178 Кодексу законів про 

працю України передбачає, що вагітні жінки і ті, у яких є діти віком до трьох 

років, мають бути переведеними на легку роботу або таку, що не викликає 

впливу несприятливих факторів на здоров’я жінки та її майбутньої дитини. 

При цьому зберігається заробіток за попереднім місцем працевлаштування 

жінки. 
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Однак, слід зауважити, що значна частина законодавчих актів, що 

регламентують становище жінок у сфері зайнятості на ринку праці, є 

результатом інкорпорування міжнародних норм в українському законодавстві. 

Характерною рисою такого інкорпорування є те, що в українському трудовому 

законодавстві міжнародні норми тлумачяться значно ширше, тобто жінкам 

надається більше пільг, ніж передбачено міжнародними документами. 

Помітним явищем у гендерній політиці стало створення в Україні 

політичних партій, громадських організацій і об’єднань, одним з 

найважливіших завдань для яких є забезпечення гендерної рівності. Зазначимо 

при цьому таке принципове явище: обстоюючи політику і соціальну практику 

рівних прав, більшість жіночих політичних партій, об’єднань в Україні зовсім 

не наполягають на якихось особливих правах жінок у суспільстві, хоча їм і 

приділяється значна увага. 

Для реалізації державної політики стосовно жінок в Україні, свого часу 

було створено Міністерство сім’ї та молоді, відповідні структури на рівні 

областей, районів, координаційні жіночі Ради при міністерствах, обласних 

управліннях в справах сім’ї та молоді, районних відділах, в які увійшли лідери 

жіночих, громадських організацій, видатні жінки, і, нарешті, сформовано 

Національну Раду представників громадських, загальнодержавних і 

міжнародних організацій. Все перераховане і мало зробити гендерну політику 

в Україні дієвішою і результативнішою. 

Нагадуючи про створення в Україні спеціального міністерства у справах 

сім’ї і молоді, до функціональних обов’язків якого тоді увійшов весь комплекс 

питань щодо жінок, український правознавець Л.Кормич вказує все ж на певну 

обмеженість підходу до вирішення складних проблем реалізації прав жінок [3, 

с.9]. Таке твердження небезпідставне. 

Поява політичних партій в Україні, наприклад «Жінки України», зовсім 

не засвідчила якогось відокремлення жіночих проблем від усіх проблем 

суспільства. Навіть членство в партії «Жінки України» не було обмежене за 
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статевою ознакою, а сама собою партія у своїх програмових засадах найперше 

наголосила на необхідності більшої активізації жінок у всіх сферах діяльності. 

За усіх конструктивних дій щодо гендерної проблематики, невирішених 

проблем в цій політиці в Україні ще достатньо. Як результат, в індексі 

гендерного розвитку Україна до 2020 року посідала 63 місце у світі, а розмір 

валового національного продукту на одну жінку становить 2327 доларів США 

порівняно з 4191 доларами США на одного чоловіка, що зумовлює і відповідну 

різницю в оплаті праці. 

Як недолік принципу рівності можна виділити ситуацію, коли держава, 

в умовах демократії виявляється неспроможною надати відповідну 

диференційовану соціальну допомогу більшості громадянам, але, в першу 

чергу, жінкам. 

 

Принцип розподілу державної влади 

Розподіл влади (від англ. dimension/separation of powers) – політико-

правова теорія і практика, згідно з якою влада розуміється не як єдине ціле, а 

як сукупність різних владних ділянок і функцій (законодавчої, виконавчої, 

судової), здійснюваних незалежними один від одного органами. 

Вважається, що принцип розподілу державної влади вперше офіційно 

був закріплений у Декларації прав людини і громадянина в 1789 р. (ст.16), хоча 

витоки цього принципу сягають набагато давнішого часу. Зачатки теорії 

розподілу влад знаходимо ще у працях Аристотеля, Епікура, Полібія, однак 

справжніми авторами такої теорії є Джон Локк і Шарль Луї Монтеск’є. 

Аристотель («Політика», «Афінська політія» та ін.), мабуть, найпершим 

розмежував владу на законодавчу, адміністративно-управлінську (виконавчу) 

та судову. Законодавча влада, на його думку, була і відповідно дорадчою і мала 

вирішувати питання про війну і мир; укладання і розірвання союзів; приймати 
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закони про смертну кару, про вигнання, про конфіскацію майна; про вибори 

посадових осіб, їхні звіти. 

Адміністративно-управлінська влада мала займатися прийняттям 

політичних рішень, щодо розподілу посад. Аристотель вважав, що за 

демократичного державного устрою громадяни повинні призначатися на 

посади з числа усіх громадян вибором або жеребкуванням. 

Щодо судової влади, то демократичні суди мали складатися з усіх 

громадян, а олігархічні – з кількох громадян. 

Видатний представник англійської політичної думки Джон Локк свою 

концепцію розподілу влади виклав у праці «Two Treatises Government» (1690), 

де йшлося також про систему «стримувань і противаг». Найдетальніше 

Дж.Локк розробляв питання, пов’язані із судовою владою, яку, однак, 

розглядав у двох основних аспектах: а) законотворча діяльність (встановлення 

єдиних для всіх законів людського співжиття); б) правосуддя (вирішення будь-

яких суперечок, що виникають у суспільстві) і контроль за дотриманням 

законів усіма органами держави та всіма громадянами. 

Представник французького Просвітництва Шарль Луї Монтеск’є всі 

державно-політичні функції класифікував як законодавчі, виконавчі і судові, 

але такий розподіл влади не спростовував, а говорив про розподіл влади, 

взаємне стримування трьох її  основних гілок і, одночасно, їх взаємодію і 

інтересах суспільних благ усіх громадян. На думку Монтеск’є, такий розподіл 

влади найдієвіший у демократичній державі. 

Уперше принцип розподілу влади був відображений і закріплений в 

конституційних актах Французької революції XVIII ст., використаний в 

Конституції США (1787). 

Нині принцип розподілу державної влади має втілення практично у всіх 

конституціях як розвинених демократичних країн, так і тих, що лише обрали і 

стали на цей шлях. 
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Основна мета, завдання цього принципу – убезпечення суспільств 

від надмірної сконцентрованості, узурпації влади, її виходу з під контролю 

широких мас, забезпечення її відкритості, прозорості та ефективності. 

Поділ державної влади на значною мірою самостійні владні центри 

створює умови для відповідних противаг, що унормовують, врівноважують як 

центри, так і владу загалом. Відтак узурпувати, монополізувати владу стає все 

складніше. 

Інтегрована сукупність повноважень гілок державної влади в системі 

поділу влади, яка дозволяє їм урівноважувати й обмежувати одна одну з метою 

недопущення узурпації влади чи зловживання нею, становить систему 

стримувань і противаг. Скрізь, де є поділ влади, існує система противаг і 

стримувань, але найпомітніше вона виявляється в президентських 

республіках. 

Уперше система стримувань і противаг була запроваджена в 1787 р. 

авторами Конституції США. Тоді контрольні повноваження один до одного 

отримали вищі органи держави США – Конгрес, Президент, Верховний Суд. 

В Україні розподіл влади на окремі гілки, як і у більшості країн світу, 

закріплено в Конституції України. В ст.6 Конституції записано: «Державна 

влада в Україні здійснюється на засадах її поділу за законодавчу, виконавчу та 

судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України». 

У ст.75 Розділу IV Конституції України зазначається: «Єдиним органом 

законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України». 

У ст.113 Розділу VІ Конституції України записано: «Кабінет Міністрів 

України є вищим органом в системі органів виконавчої влади», а також те, що 

«Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та 
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підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у 

статтях 85, 87 Конституції України». 

Щодо судової влади, в Конституції України їй присвячено розділи VІІ – 

«Прокуратура» і VІІІ – «Правосуддя», де йдеться: про прокуратуру, її функції 

і порядок функціонування; про суди, судочинство, систему судів в Україні та 

їх повноваження. 

Окремо в Розділі ХІІ Конституції України дано визначення, 

сформульовано склад, функції та порядок функціонування Конституційного 

Суду України. Так, у ст. 147 записано: «Конституційний Суд України вирішує 

питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції 

України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Хоча розподіл державної влади в Україні і здійснено, однак маємо і 

недосконалості, незавершеності цього положення. Так, в Україні є владні 

органи, які важко одночасно віднести до тієї  чи іншої гілки влади. Йдеться, 

зокрема про конституційне положення Президента України, статус і діяльність 

якого однозначно ототожнювати з будь-якою гілкою влади неможливо. Те 

саме стосується і прокуратури в Україні, яка також не може бути віднесена 

сповна до якоїсь гілки влади. В першому випадку фахівці доводять, що треба 

говорити не інакше, як про специфічну «президентську владу», а в другому, 

на підставі того, що прокуратура не лише наглядає за дотриманням законів, а 

й сама виконує цілий ряд законодавчих норм та приписів (закріплених, 

наприклад, в законі «Про прокуратуру»), – є підстави визнати її причетність 

до виконавчої гілки влади. 

Окремі вчені-юристи (В.Бринцев, В.Шишкін) вважають, що 

прокуратура є невід’ємною складовою саме судової влади, тоді як інші 

(Д.Бакаєв, Л.Давиденко, В.Рохлін, В.Точиловський) вважають, що 

прокуратура в Україні є самостійним органом державної влади, чи 

«самостійним незалежним державно-правовим інститутом», який не входячи 
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до інших гілок влади, активно співпрацює з ними. Отже, і тут бракує чіткого 

конституційного визначення. 

Розглядаючи і характеризуючи функції таких державних органів як 

прокуратура, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Рахункова палата тощо, Ю.Грошовий, В.Тацій, В.Чиркін небезпідставно 

порушують питання про те, що можна говорити і про виділення в Україні такої 

специфічної влади як контрольно-наглядова. 

Беручи до уваги ту обставину, що у Конституції України розділ VІІ 

«Прокуратура України» вміщено між розділами, присвяченими Кабінету 

Міністрів України (виконавчій владі) та судовій владі, окремі правознавці 

порушують питання відокремлення прокуратури від інших гілок влади. 

Слід зауважити, що подібна невизначеність президентської влади, 

прокуратури у структурі влади притаманна багатьом, найперше 

пострадянським, постсоціалістичним країнам – Македонії, Молдові, Хорватії, 

Узбекистану. Щодо України, то на думку В.М.Скрипнюка, таку 

невизначеність можна було б усунути шляхом прийняття спеціального закону 

«Про державну владу». 

Викладені недоречності, незавершеності і не зовсім точні визначення та 

коментарі, дають підстави вважати, що принцип розподілу державної влади в 

Україні визначено, сформульовано і закріплено, однак його ще слід 

вдосконалювати. 

Для багатьох країн, особливо великих, федеративних за своєю 

побудовою, принципове значення має питання організації місцевого 

самоврядування. Це стосуєтьсяі сучасної України 

Сучасна теорія демократії визнає, що головної мети демократичного 

політичного порядку – суспільного блага, можливо досягти, зберегти і 

помножити найперше в межах малих територіальних одиниць. Окремі ж 

фахівці вважають, що нині відбувається процес повернення демократії в міста 
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у формі міст-полісів, тобто вважають демократію суто міським явищем. Тобто, 

думок з цього приводу є багато 

Самоврядування (англ. – self-management; нім. – selbstuer-waltung; фр. 

– autogeslionlautonomie) – автономне функціонування будь-якої організаційної  

системи чи підсистеми, або управління справами територіальної спільноти, 

організації чи колективу, самостійно здійснюване їх членами через виборні 

органи чи безпосередньо. 

Термін місцеве самоврядування трактується далеко неоднозначно, як 

термін «самоврядування народу», який має навіть інший політико-правовий 

зміст. Так, Всесвітня Декларація місцевого самоврядування під таким 

самоврядуванням вбачає «право та обов’язок місцевих органів влади 

регулювати та вести державні справи під особисту відповідальність і в 

інтересах місцевого населення». Одночасно Європейська хартія місцевого 

самоврядування, прийнята у 1985 р. (Страсбург), закріплює положення, згідно 

з яким місцеве самоврядування визнається як «право і реальна здатність 

органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину місцевих 

справ і управляти ними, діючи в межах закону під свою відповідальність і в 

інтересах місцевого населення». 

Неважко помітити, що таке визначення поняття «місцеве 

самоврядування» є досить далеким від поняття «самоврядування народу». 

Вважають (В.С.Куйбіда), що найбільш наближеним до сучасного 

інтерпретування «місцевого самоврядування» є введене у ХІХ ст. 

прусським юристом Р.Гнейстом визначення, за яким це були історично 

сформовані територіальні громади, наділені правом самостійно (у межах 

законів) вирішувати місцеві справи. 

Найоптимальнішим визначенням поняття місцеве самоврядування може 

бути таке: «Місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 
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або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення». 

Самоуправління має такі загальні визначення: 

 право громадян (громади) на внутрішнє управління своїми, 

місцевими справами; 

 право вирішувати справи внутрішнього управління за власними 

законами в межах національної території; 

 автономія. 

При цьому автономія, власне, найпомітніше дається взнаки в демократії, 

оскільки вона означає самоуправління, право самостійного здійснення 

державної влади і управління, надане конституцією держави будь-якій її 

частині. 

Автономія має ще два значення в практиці демократичного устрою 

життя. Перше – пов’язане з державним утворенням в рамках певної території; 

друге – це одна із державно-правових форм вирішення національного питання. 

Не вдаючись у деталізацію особливостей різних теорій місцевого 

самоврядування, назвемо лише основні, найпоширеніші з них: 

 господарська теорія (Р.Моль. В.Кірхенхейм, А.Васильчиков та 

ін.). Базується на тому, що місцеве самоврядування – це, нібито, 

управління справами недержавного значення, власними 

господарськими справами громади. Нині ця теорія втратила свою 

авторитетність і поширеність тому, що вона максимально 

виправдовувала повну самостійність громади і майже 

заперечувала принцип нагляду держави над місцевим 

самоврядуванням;  

 юридична теорія (теорія самоврядних одиниць як юридичних 

осіб) (Г.Єллінек, Е.Мейєр, О.Мауер, Н.Коркунов, Б.Чечерін та ін.). 

Органи місцевого самоврядування, згідно з цією теорією, 

здійснюють функції державного управління, але при цьому вони є 
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органами не держави як особливої юридичної особи, а 

територіальної громади. Тобто справами громади управляє сама 

громада, а не органи держави, а тому такі органи самоврядування 

повинні не призначатися, а обиратися. Як недолік, такій теорії 

місцевого самоврядування приписують брак соціальності, 

соціальної спрямованості; 

 політична теорія. Вважають, що така теорія, в якій народ 

протиставляється урядові, виникла на початку ХХ ст. Її П.Стучка 

зокрема, називав не інакше, як «розгалуженням державної теорії»; 

 державна теорія (Л.Штейн, Р.Гнейст. Н.Лазаревський, 

В.Безобразов та ін.). Згідно з цією теорією місцеве самоврядування 

є частиною держави. Таку теорію довгий час активно 

реалізовували у колишньому СРСР, а нині вона фактично панує у 

Англії, інших країнах; 

 органічна теорія. Свого часу пропонувалася П.Стучкою як 

перехідна до державної теорії. Щоб її обґрунтувати і довести 

доцільність реалізації, П.Стучка використав соціологічні погляди 

Г.Спенсера, який стверджував, що держава, мовляв, є своєрідним 

живим організмом, складною особистістю. Щодо держави, 

громада є нижчою організацією і тому має володіти певними 

правовими повноваженнями, не делегованими їй державою, а 

притаманними саме як живому соціальному організмові. За 

багатьох обставин у ХХІ ст. більшість державних діячів, 

практичних політиків таку теорію майже не поділяють; 

 соціально-класова теорія. Вважається теорією ортодоксального 

марксизму, згідно з якою місцеве самоврядування є одним з 

громадських інститутів держави. Завдяки цій системі, панівний, 

найперше робітничий клас забезпечує на місцях практичну 

реалізацію власних класових інтересів. Відповідно до цієї теорії, 

місцеве самоврядування існувало десятки років у колишньому 
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СРСР, у більшості європейських країн так званого соціалістичного 

табору. 

Як одна з важливих засад демократичного функціонування суспільства, 

місцеве самоврядування в Україні має власну цікаву і повчальну історію. 

Український політолог Г.В.Музиченко зазначає, зокрема, що історичний 

досвід здійснення місцевого самоврядування свідчить про таку характерну 

рису українців, як любов до вирішення питань у формі різноманітних рад та 

орієнтації на сильного вольового лідера одночасно. 

Справедливо буде вважати, що період виникнення окремих розрізнених 

самоврядних принципів і методів в управлінні пов'язаний з прадавніми часами 

історії нашого народу. Так, багатофункціональні поселення, що набули рис 

міст і стали центрами певної округи, на території України виникли ще в епоху 

бронзи (близько 2750 р. до н. е.), і, вочевидь, у певній формі ними управляли, 

якщо не колективно, то за участю усієї громади. 

Пізніше, в період античної колонізації Північного Причорномор’я, 

виникають міста-колонії – Тіра, Ольвія та інші, існування яких без участі в їх 

управлінні населення уявити досить важко. 

Особливо помітними колективні форми вирішення суспільних справ, 

участі людей в управлінні містами, поселеннями виглядають у так звану княжу 

добу – ІХ-ХІ ст., коли, окрім князя, справи вирішували дружина, «нарочиті 

мужі», а то і ремісники, купці та ін. В ці часи у містах, окрім княжої влади 

формувалася влада посадників, тисяцьких, сотників, виникали управління 

поселеннями, містами у формі віча, яке багато вчених вважають «органом 

управління широких мас». 

На початку ХІІ ст. в багатьох містах України помітною стає роль 

Магдебурзького права, його самоврядних елементів. Надання багатьом містам 

головним чином Західної України (Хуст, Тячів, Вишкове, Володимир-

Волинський, Кам’янець, Львів та ін.) магдебурзького права засвідчило їх 

відхід у управлінні від звичаєвого права. Магдебурзьке право створило умови 
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для масового виведення міст з-під юрисдикції феодалів, воєвод, сприяло 

створенню магістратів – органів міського самоврядування. 

У ХV ст. в Україні з’являються великі міста, окремі з них набувають 

статусу «полкових» (Чигирин, Черкаси, Корсунь, Ладижин, Богуслав, Умань, 

Переяслав, Полтава та ін.). В цей час міста не лише формують свої органи 

самоврядування, а й намагаються зберегти свої привілеї і права. Загалом за 

Гетьманщини частина міст в Україні мали Магдебурзьке право, а частина – 

обмежену автономію. Після 1772 р. австрійський уряд права багатьох міст 

Західної України значно обмежив, частину з них було переведено в ранг сіл, а 

їх мешканці стали кріпаками. Тобто після входження західноукраїнських 

земель до складу Австрії, місцеве самоврядування в містах України помітно 

почало згортатися. 

Місцеве самоврядування в Україні знову почало набувати ролі і 

значення у середині ХІХ ст., коли в Австрії було проведено ряд реформ, 

зокрема і реформи місцевого самоврядування. 

Великий вплив на зміну самоврядних засад в Україні мали реформи 

Петра І. Так, згідно з його указом від 18.12.1708 р., створено перші губернії, 

зокрема на території України – Київську. 

Відповідний розвиток місцевого самоврядування відбувся за царювання 

Олександра ІІ, Олександра ІІІ, а початок ХХ ст. був, вважає український 

дослідник В.С.Куйбіда, найскладнішим і найсуперечливішим у плані цього 

процесу. Він був пов'язаний з проголошенням УНР (1917), діяльністю 

Центральної Ради (1918) і, особливо зі створенням Рад робітничих і 

селянських депутатів, коли поруч з ними в містах діяли і органи міського 

самоврядування. 

Перша радянська Конституція УРСР (1919) визначила систему та 

повноваження центральних та місцевих органів радянської влади: на місцях це 

були Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (міські і 

сільські), а також ними обрані виконавчі комітети (виконкоми). 
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Міські, районні, сільські ради, як і уся система державного управління у 

колишньому СРСР цілком базувалися на принципах демократичного 

централізму, жорстко, підпорядковуючись відповідним комітетам 

Комуністичної партії, органам в центрі і на місцях. Загалом у радянський 

період інститут місцевого самоврядування, як форма самоорганізації 

територіальних громад, належного розвитку не знайшов, а термін «місцеве 

самоврядування» практично не вживався. 

Після проголошення незалежності, в новітній Україні розпочався 

складний процес формування нової системи місцевого самоврядування, як 

складового елементу нової політичної системи. Так, ст.40 Конституції України 

зазначає, що «місцеве самоврядування є правом територіальної громади – 

жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України». 

Визнання місцевого самоврядування однією із засад конституційного 

ладу України передбачає встановлення демократичної системи управління, 

яка базується на відповідній самостійності територіальних громад, органів 

місцевого самоврядування у вирішенні усіх питань місцевого значення і ваги. 

Місцеве самоврядування є інститутом публічної влади, прямої 

демократії, системоутворювальним елементом якої є місцева територіальна 

громада.  

У сучасній Україні місцеве самоврядування здійснюється за такими 

основними принципами:  

 народовладдя; 

 законності; 

 гласності; 

 колегіальності; 

 поєднання місцевих і державних інтересів; 

 виборності; 
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 правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності 

в межах повноважень, визначених законодавчо; 

 підзвітності та відповідальності органів і посадових осіб перед 

територіальними громадами; 

 державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування. 

Система місцевого самоврядування має: територіальну громаду; 

сільську, селищну, міську ради; сільського, селищного, міського голову; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради. 

Органи місцевого самоврядування мають безпосереднє відношення до: 

законотворчих процесів у державі; вирішення щоденних проблем громадян; 

територіальної організації влади; здійснення державної регіональної політики; 

національної безпеки держави та інших проблем. 

Основними інститутами та процедурами прямої демократії на місцевому 

рівні є вибори, референдуми, збори, сходи, звернення, демонстрації тощо. 

Крім того, існують також інститути представницької демократії – ради та їх 

виконавчі органи. 

Наприкінці 90-х років ХХ ст. в Україні було розпочато адміністративну 

реформу, основною метою якої стало підвищення рівня керування життєво 

важливими процесами в українському суспільстві, створення дієвіших 

механізмів державного управління, розвиток демократичних процесів. 

У ході адміністративної реформи ставилося завдання розв’язати низку 

таких практичних завдань: 

 формування ефективної організації виконавчої влади на усіх 

рівнях; 

 формування дієвої системи місцевого самоврядування; 

 запровадження ідеології функціонування виконавчої влади і 

місцевого самоврядування з метою більш результативного 

забезпечення прав і свобод громадян, надання їм належних 

державних та громадсько-соціальних послуг; 

 вдосконалення усієї системи підготовки кадрів; 
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 перебудова системи управління фінансами; 

 створення ефективної і дієвої системи управління державним 

сектором економіки; 

 запровадження дієвої і ефективної системи державного контролю. 

Головним чином адміністративна реформа була спрямована на 

підвищення ефективності управління: розмежування функцій між органами 

управління; розмежування функцій управління і функцій, повязаних з 

наданням державних послуг. 

Згідно з адміністративною реформою пропонувалося визначити три 

основних групи органів управління, функції яких, природно, мають бути 

різними. 

Перша група: центральні органи виконавчої влади (міністерства, 

державні комітети, органи зі спеціальним статусом).  

Друга група: урядові органи (органи виконавчої влади, підпорядковані 

Кабінету Міністрів України; органи виконавчої влади, підпорядковані 

Кабінету Міністрів України опосередковано). 

Третя група: організації та установи при Кабінеті Міністрів України. 

Ставилося на меті в ході адміністративної реформи розробити чіткі 

взаємини між органами управління, скоротити чисельність управлінського 

апарату, підвищити мотивацію, розробити систему заохочення. 

Основу адміністративної реформи насамперед мала становити розробка 

нового законодавства щодо державної служби, однак далі теоретичних 

розробок і пропозицій щодо такого реформування справа практично не пішла. 

 

Принцип виборності основних органів державної влади 

Цей принцип декларують усі країни, що претендують на те, щоб 

називатися демократичними. Однак право обирати у багатьох країнах мають 

лише ті громадяни, які проживають на цій території певний час. Можуть мати 

місце й інші обмеження: все залежить від законодавства про вибори, від 

виборчої системи, що є у даній країні 



98 

 

До наведених базових ознак демократії належать і такі досить виразні 

визначення поняття «демократія»: 

 правова демократія. Йдеться про демократію, яка сповна 

обстоює права людини, можливості для її розвитку, самореалізації 

суспільно корисної діяльності; 

 захисна демократія. Це споріднене з першим визначення, в якому 

мають на увазі, що демократія є найважливішою формою захисту 

людини, її інтересів і прав; 

 процедурна демократія. Таке пояснення суті демократії 

базується на тому, що в плюралістичному суспільстві демократія 

є одним з найкращих і найдієвіших інструментів (механізмів) 

колективного напрацювання і прийняття рішень, що є важливими 

для більшості, а в ідеалі – для усіх; 

 елітарна демократія. Підґрунтям цієї форми демократії є те, що 

демократія, мовляв, виступає своєрідним інструментом в руках 

елітарної меншості для керівництва, управління більшістю. А 

тому, для дієвої демократії, в суспільстві має час від часу 

відбуватися зміна еліт; 

 учасницька (партисипаторна) демократія. Йдеться про 

громадську участь людини у суспільному житті (Б.Барбер, 

К.Пейтмен, М.Вольцер). У цьому випадку мається на увазі 

поєднання соціальних і політичних аспектів демократії. 

Неважко доводити, що усі перераховані ознаки демократії, нехай за 

різних обставин і проявів, мають пряме і безпосереднє відношення до 

складного і неоднозначного  феномену – «демократія». 
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ІІІ. Специфіка формування громадської думки в процесі 

демократизації суспільних відносин як важливіше призначення політики 

Унікальним явищем суспільного життя є громадська думка, яка виступає 

як «сплав істини, оцінки, дії, почуття, волі, емоцій, логіки, етики, мети і 

ідеології» [132,с.11]. 

Знаючи громадську думку, як духовний стан людей, стереотипи їх 

мислення, можна впливати і на неї у своїх інтересах. Влада, усі суб’єкти 

суспільного, політичного процесів розуміють це, і тому маніпулювання 

громадською думкою є однією з найпоширеніших політико-психологічних 

технологій. 

Різні науки у поясненні феномену «громадська думка» використовують 

притаманні їм, свої підходи. Якщо брати до уваги політологію, то тут, скоріше 

всього, буде найпринагіднішим соціально-психологічний підхід, коли до уваги 

беруться домінуючі у суспільстві ідеї, цінності, духовні стани і сподівання, які 

і формуються певні оціночні судження і поведінку великих груп людей. 

Громадська думка – це, образно висловлюючись, сукупна свідомість 

певної кількості людей, за рахунок якої можна робити висновок, як ці люди 

(кількість) ставляться до будь-чого, в тому числі і до політичних подій, явищ, 

політичного життя в цілому. Г.Тард, наприклад, («Громадська думка і 

натовп»), вважав, що публіка має громадську думку, але не натовп. Він же був 

основоположником соціально-психологічного підходу до аналізу громадської 

думки. 

Підкреслимо ще раз – громадська думка не є спрощеною сумою думок 

людей. В її основі не просто єдність точок зору (думок), але й інтересів, мети, 

сподівань, навіть мрій. 

Що стосується формування громадської думки, то це складний, 

багатоаспектний процес, але ще складнішим є механізм впливу громадської 

думки на людину, групу, врешті, на суспільне життя. Виділяють при цьому 

такі основні функції громадської думки як оціночна, критична, діагностична, 

нормативна, виховна. 
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Громадська думка, надто рухлива, мінлива, суперечлива, неоднозначна, 

їй притаманні складні процеси деформацій і змін. На цій підставі український 

політолог О.Бабкіна намагається обґрунтувати концепцію нової 

демократичної політики, що набуває сьогодні все більшого поширення у світі. 

Вона вважає, що складовими такої концепції є положення про те, що : 

 стабільність суспільства можлива тільки як співіснування різних 

за інтересами соціальних груп; 

 політика – це не сама тільки наука перемагати, а ще й мистецтво 

жити разом; справжнім, не ілюзорним успіхом і перемогою тут є 

перемога усіх; 

 звернення до насильства є проявом внутрішньої слабкості; 

справжні громадянські чесноти полягають не в політичній 

зайнятості, а у маскуванні та захисті громадянського суспільства 

[4, с.9]. 

Коли йдеться про демократичну політику, то, природно, виникає 

питання – за яких ознак (засад) така політика може дійсно не просто 

називатися але реально такою бути. На нашу думку цими факторами є: 

 наявність «критичної» маси суспільства, спроможної генерувати 

таку політику у формі громадських ініціатив і практичної 

діяльності. Критеріями виміру такої маси є рівень політичної 

культури громадян, громадянської свідомості, активності; 

 стан розвитку громадянського суспільства, що здатне 

контролювати діяльність влади, забезпечувати розвиток широких 

самоврядних засад, особливо на місцевому рівні; 

 спроможність держави (на основі демократичної політики) 

забезпечувати як належний державний суверенітет, так і 

протистояти різноманітного характеру зовнішнім загрозам тощо. 

Безумовно, що в основі демократичної політики мають бути перш за все 

гуманістичні цінності людей, тісне поєднання інтересів особистості і 

суспільства, всебічний розвиток громадянського суспільства. 
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Загальний процес гуманізації політики предметно проаналізував 

український політолог Е.Перегуда, який вважає, що треба брати до уваги преш 

за все наступне: 

1. Гуманізація політики полягає у багатоваріантності соціально-

політичного розвитку, відсутності його запрограмованості, залученні 

мас до творення політики, зростанні ролі окремих індивідів у 

контексті вибору сценаріїв розвитку, зростанні креативності 

політичної діяльності та ресурсів впливу на інших суб’єктів 

політичного розвитку. 

2. Гуманізацію політики не слід розглядати однозначно позитивно. 

Вона може вести як до еволюційного вдосконалення соціального 

устрою, політичної системи, зростання способів самореалізації 

людини, та і до ужорсточення конфліктів, посилення маніпулювання 

суспільством з боку індивідів та груп, які наближені до ресурсів 

соціального управління тощо. 

3. Зростаюча гуманізація політики змушує політичну науку посилити 

увагу до питань формування політичної культури, взаємодії індивідів 

з іншими політичними суб’єктами, політичного лідерства, а, головне, 

до проблем політичних маніпуляцій [101, с.71]. 

4. Гуманізація політики полягає у багатоваріантності соціально-

політичного розвитку, відсутності його запрограмованості, залученні 

мас до творення політики, зростанні ролі окремих індивідів у 

контексті вибору сценаріїв розвитку, зростанні креативності 

політичної діяльності та ресурсів впливу на інших суб’єктів 

політичного розвитку. 

5. Гуманізацію політики не слід розглядати однозначно позитивно. 

Вона може вести як до еволюційного вдосконалення соціального 

устрою, політичної системи, зростання способів самореалізації 

людини, та і до ужорсточення конфліктів, посилення маніпулювання 
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суспільством з боку індивідів та груп, які наближені до ресурсів 

соціального управління тощо. 

Суб'єктивність політики, політичних процесів дуже зрозуміла. Її 

прекрасно пояснював М.Вебер. Тут існує два основних варіанти: жити для 

політики, або жити за рахунок політики і для політики. В першому випадку – 

це люди, що мають достатні прибутки і політикою займаються більше з 

покликанням, інтересом, за патріотичною свідомістю. Другі, за рахунок 

політики мають відповідні прибутки і, одночасно, займаються політикою, бо 

мають від того певне душевне задоволення. Значна частина людей займається 

політикою професійно, живе лише за рахунок політики, скажімо, ті, хто 

працює у державних структурах, у органах виконавчої влади. У всіх випадках 

майже першорядне значення має економічний бік справи. Здається найкраще, 

якщо політикою займається людина, що не залежить від економічної вигоди, 

але таке трапляється досить рідко. 

М.Вебер вважав, що у ХХ столітті, особливо з формуванням партійних 

систем, розвитком парламентської влади політична діяльність у багатьох 

випадках постала як діяльність професійна. «Перетворення політики у 

професійну діяльність, яка вимагає навичок у боротьбі за владу і знання її 

методів, створених сучасною партійною системою, - пише він, - обумовило 

розподіл громадських функціонерів на дві категорії зовсім не жорстко, але 

достатньо чітко: з одного боку, чиновники спеціалісти (Fachbeanite), с другого 

– «політичні» чиновники. «Політичні» чиновники у власному сенсі слова, як 

правило, зовні характеризуються тим, що у будь-який момент можуть бути 

довільно переміщені і звільнені, або ж «відправлені у розпорядження», як 

французькі префекти або подібні їм чиновники в інших країнах, що становить 

саму різку протилежність незалежності чиновників з функціями суддів» [19]. 

Як відомо, М.Вебер роз’єднував (функціонально) політиків і чиновників, 

вважаючи, що чиновник має діяти безпристрасно, професійно, тобто, без 

впливу політики. Що ж стосується політика, то М.Вебер вважав, що тому 

мають бути притаманні три якості: пристрасть (орієнтація на суть справи, 
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самовіддача їй); почуття відповідальності і окомір (дистанція по відношенню 

до речей і людей). 

Великий Аристотель в своїй «Політиці» писав: «В кожній державі є три 

частини: дуже багаті, надзвичайно бідні і треті, що знаходяться між тими і 

іншими. Люди першого типу стають переважним чином нахабами і великими 

мерзотниками, люди другого типу часто стають злодіями і дрібними 

мерзотниками [140, с.737]. Зрозуміло, що в даному випадку основою для 

такого висновку була стратифікація суспільства за часів великого філософа 

давнини. Аристотель наголошував на тому, що люди обох груп не ухиляються 

від влади, але ревниво прагнуть її мати, що, у будь-якому випадку, наносить 

шкоду державі. Він апелював до прошарку між вказаними полярними 

суспільними групами, оскільки вважав, що з'являється при надто розвинутій 

демократії (у Аристотеля – «розпущена» демократія), а також, хоч і менше, з 

олігархії. Цю, «середню» частину народу нині ми називаємо середнім класом, 

який значною мірою є стабілізатором суспільного розвитку. 

Велике місце і певною мірою унікальне значення для проблем, що 

розглядаються у даній роботі, полягає у розумінні ролі міфів, політичної 

міфотворчості у суспільному житті, мають праці таких вчених як Г.Лебон 

(«Психология толп», 1995), Г.Тард («Мнение и толпа»1992), А.Лосев 

(«Диалектика мифа: Философия. Мифология. Культура» 1991), Ортега-и-

Гассей («Восстание масс» 1997), В.Полосин («Миф, религия, государство» 

1997), Н.Бердяев («Царство духа и царство кесаря» 1995), К.Хюбнер 

(«История мифа» 1996), А.Кольев («Политическая мифология: Реализация 

социального опыта» 2003). 

Міф взагалі – розповідь як символічне відображення окремих подій, 

що існували в окремих народів у певний час, на початку їх історії, або і в 

недалекому минулому. 

Завжди, у тому числі й нині, доволі часто застосовують певну міфізацію 

відомих понять, завдяки чому явища, покладені в їх основу як реально 

незасвоєні та непізнані, повинні подаватись як схвалено сприйняті, наприклад, 
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держава, народ, влада та ін. Це і є міфологізацією, в тому числі і у сфері 

політики. 

В сучасній Україні політичний міф найпредметніше дослідив 

Ю.Шайгородський, який визначає такий феномен як «цілісне, спрощене, 

переважно ірраціональне відображення в індивідуальній і масовій свідомості 

політичної реальності та основних суспільних цінностей; як своєрідний 

символічний засіб їх інтерпретації, моделювання світу і соціального життя; як 

інструмент реалізації конкретних політичних завдань; боротьби за владу, її 

легітимації, «утвердження нової політичної ідеології» [145, с.8-9]. 

Чому не можна вести мову про гру в політиці і про політичні ігри без 

врахування ролі і значення у цих процесах міфу, міфології? 

По-перше, міф – це фактично перша і достатньо універсальна форма 

суспільної свідомості, яку, на наш погляд, у наш час найлегше дослідили: в 

Україні Ю.Шайгородський [144], в Росії А.Кольєв [61]. За рубежем імена 

таких дослідників навіть важко перерахувати – від П.Адорно до К.Юнга 

включно. 

По-друге, у міфі не лише сходиться минуле і сучасне, але формується 

образ, модель майбутнього. Фактично міф народжується у свідомості певного 

індивіда, формується і набирає якоїсь завершеності у процесі спілкування 

людей, народів, тобто є «продуктом» індивідуально-колективної творчості. 

По-третє, міф, з одного боку, формує ментальність окремого народу, а з 

другого, цією ж ментальністю також формується, видозмінюється. До того ж, 

міф слід розглядати, як суспільний витвір певного історичного часу. 

По-четверте, в міфі, міфологічному процесі поєднуються (і потребують 

певного відокремлення) свідоме і несвідоме. Крім того, вірно зазначає 

В.Кравченко, міф є продуктом технологічним, оскільки перед творцем міфу 

стоїть завдання сприяти вирішенню конкретних суспільно-політичних та 

інших завдань. 
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По-п’яте, в політичному міфі завжди домінатором є політика, влада. 

Цим політичні міфи природно відрізняються від релігійних, художніх і т. ін. 

міфів. 

По-шосте, міфи не є сталою цінністю. Зі зміною людини, суспільства, 

умов життя і багатьох інших складових змінюються і міфи. Ситуація, коли 

старі міфи не змінюються новими виглядає загрозливою, ризикованою – може 

руйнуватися, змінюватися, зникати не лише, скажімо, владна структура, але й 

державність, нація, народ. Як зазначав К.Юнг, колективне несвідоме – «образ 

світу, на формування якого пішла вічність…(Воно) складається з сукупності 

інстинктів і їх архетипів», що втілені у архаїчному міфі [122, с. 219]. 

Український політолог Ю.Шайгородський вказує на специфіку модернізацій 

політичних міфів саме у сучасну добу. «Модернізуючись, - пише він, - 

політична міфологія породжує нові міфи: плюралізм як панацея від усіх 

соціальних хвороб, демократизм як універсальний принцип організації 

політичного життя тощо» [106, с. 361]. 

Існує кілька визначень поняття «політичний міф». Найпоширеніші два: 

 це реакція на неможливість раціонально пояснити радикальні 

зміни, що відбуваються в будь-чому і будь-де; 

 це символічна мовна форма політичної культури, що має фактично 

такі самі цілі, що й ритуал. Міф – це певною мірою драматичне, 

символічно сконструйоване подання реальності, яке люди 

приймають і сприймають на віру [121, с.253]. 

У політичні міфи люди вірять, позаяк це дає змогу зрозуміти невідоме 

або віддалене минуле. Їх використовують також з метою мобілізації значної 

кількості людей на певні дії, скажімо, на підтримку непопулярних політичних 

рішень політичних діячів і навіть антинародних політичних режимів. 

Політика, стверджує велика кількість не лише вчених, але звичайних 

людей, - це життя. Але життя – це і є певне уявлення про нього, це – міф. Не 

усвідомлюючи суть взаємозв’язків політики і міфу, тобто, реальної суспільно-

політичної практики людського буття і певних уявлень про неї, понад усе, у 
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кращому, більш досконалому плані, досягти того, що постає в уяві, мріях, як 

краще, досконаліше, фактично неможливо. Відомий російський психолог 

А.Панарін свого часу вказував на роль і значення духовно-морального виміру 

політичного процесу, оскільки суспільне життя неможливе без цінностей 

символічного змісту. У зв’язку з цим, на його думку, політика має 

розглядатися як різновид духовного виробництва, а світова теорія – як історія 

обміну між духовним і матеріальним світами [99, с.17]. 

Потреба, велика необхідність звертатися до аналізу феномену 

«політичний міф» нині великою мірою викликана суттєвим суспільно-

політичними кризами, складністю тих суспільно-політичних процесів, що 

притаманні фактично усім країнам і суспільствам світу. Щоб скорегувати, на 

краще спрямувати суспільний розвиток, виникає потреба не просто визначити, 

які політико-соціальні міфи нині найбільш об’єктивно-дієздатні, але й 

відповідним чином практично їх використати з метою більш гуманного, 

прогресивного розвитку людства. При цьому люди, групи, суспільства гостро 

стикаються з проблемою вибору, які моделі (в тому числі і міфотворчі) 

суспільного життя є найбільш принагіднішими. Отже, на одне з перших місць 

виступає теорія (творення) міфу, яка здійснюється на ґрунті певної культури 

народу. «Теорія міфу, - пише відомий російський соціолог А.Лосев, - яка не 

захоплює культуру аж до її соціального коріння, є досить поганою теорією 

міфу. Треба бути дуже поганим ідеалістом, щоб відривати міф від самої 

глибини історичного процесу і проповідувати ліберальний дуалізм: реальне 

життя саме по собі, а міф – сам по собі» [75, с.22-23]. Звідси обґрунтована і 

природна розбіжність у міфах різних народів, оскільки вони завжди 

детерміновані реальними умовами життя народів, станом і особливостями їх 

внутрішнього світу і свідомості. 

Саме зміни суспільного буття і роблять міфи нестійкими, рухливими, 

викликають зникнення одних і появу інших. Крім того, людина може бути 

одночасно і творцем міфу і об’єктом його впливу, а тому ірраціональне і 

раціональне у відносинах людина і міф, фактично, існують одночасно. 
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Криза будь-якої соціальної системи величезною мірою пов’язана із 

кризою ідентичності, кризою національного світогляду великих груп людей. 

Оскільки ж в основі такого світогляду далеко не другорядне місце посідають 

міфи, то і вони стають змінними. У людей виникає невідкладна потреба 

повернення до міфів, їх уточнення, а то і формування нових міфів, що могли 

би стати дороговказом до кращого облаштування свого життя. В значній мірі 

міфи, особливо соціально-політичні, романтичні, не позбавлені ілюзій, 

фантазій, навіть, утопій. Так, розмірковуючи над проблемою революцій, 

видатний російський філософ М.Бердяєв писав: «Соціальна утопія завжди 

містить у собі брехню, і разом з тим людина у своїй історичний долі не може 

обійтися без соціальних утопій, які є рухомою силою. Революційний міф 

завжди містить у собі без свідомий обман, і разом з тим без революційного 

міфу не можна робити революцій. Тому історія заключає в собі непереборний 

трагізм» [10, с.354]. 

Тут, врешті, слід вказати на те, що політичний міф має свої відмінні 

особливості у порівнянні з іншими міфами. Головне, що в своїй структурі 

такий міф містить: 

а) архетип будь-якої дослідницької ситуації, що пов’язана зі здійсненням 

засобів соціального регулювання і примусу («якщо…то…»); 

б) містить конкретний досвід, емпірично отриманий в ситуаціях, 

об’єднаних даним архетипом; 

в) має систему інакомовних образів, функціональна символіка яких 

співвідносить «бажане» з «належним», тобто з архетипом, який склався 

[115,с.193]. 

Головне, що у політичному міфі завжди є своєрідна пошукова логіка, - 

спроба відшукати той шлях, процес, дію, що буде давати і політичному процесі 

більш вагомий і переконливий результат.  

Основні типи політичних міфів – провідні; за структурою «ми і 

вони»; героїчні; псевдоміфи [Там само]. 
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Провідні міфи дають змогу певним способом формувати, спрямовувати 

колективну, загальнонародну свідомість. До них належать міфи про окремі 

нації (наприклад, про великі переваги американської нації), держави, 

політичні устрої, режими, форми правління. Так, існує багато міфів про 

унікальність окремих форм правління або, скажімо, форм народовладдя. 

Міфи за структурою «ми і вони» створюють і використовують 

виключно з метою виокремлення структур, їх протиставлення. Наприклад, 

політичні партії, громадські об'єднання, групи тиску надто часто 

використовують міфи «ми і вони» під час виборів, референдумів, опитувань 

громадської думки з єдиною метою – подати себе у більш виграшному вигляді, 

кращій ситуації ніж їх супротивники. 

Героїчні міфи пов’язані насамперед із конкретними людьми – 

політичними, державними діячами, лідерами, непересічними особистостями, 

що видаються загалу взірцями для наслідування. 

Псевдоміфи – це міфи сучасної, тимчасової, короткотривалої дії. 

Скажімо, у період виборів надто багато політиків формують і поширюють 

думку, що «вони і тільки вони здатні вивести країну з кризи», «покінчити з 

казнокрадством, корупцією і тіньовою економікою», «вирішити проблему 

безробіття» і т. ін. У сучасній Україні такі міфи надто поширені. 

Конструюють міфи суб’єкти політичного процесу, а поширюють їх 

фактично всі засоби інформації з урахуванням того, що психологічні міфи 

надто сприйнятливі людьми і потребують багато зусиль для їх спростування, 

тобто де міфологізації певних явищ, подій, осіб тощо.  

Життя кожної людини, людського загалу регламентується відповідними 

законами, нормами, правилами поведінки як писаними, так і не писаними, 

тобто узгодженнями, домовленостями між людьми. Серед них є такі, яких слід 

дотримуватися всім, позаяк від цього залежить комфортність, моральний стан 

усіх або багатьох людей (наприклад, перехід вулиці на зелене світло). Проте 

існують і такі правила та норми, дотримуватись яких люди змушені, бо цього 

потребують чи вимагають інші, які примушують діяти саме так. 



109 

 

У політиці, політичній боротьбі, діяльності часто використовують далекі 

від моральних форми і методи впливу на інших людей. Серед них поширене 

політичне насилля як форма отримання, збереження, зміцнення влади, 

панівного становища класом, суспільною групою, окремим політичним 

лідером. 

Можливо у декого виникне і сумнів, а чи варто політичне насилля 

розглядати в проблематиці «політика - об’єктивний процес чи гра». Вважаємо, 

що треба, оскільки форми, технології і методи такого впливу найперше 

використовуються як засоби зламати свідомість людини, приборкати навіть 

будь-які позитивні дії групи, а то і великої маси людей: Українські майдани 

2014 рр., нажаль, цьому є великим підтвердженням. 

На відміну від насилля фізичного, економічного, військового або 

психологічного політичне насилля має системний, загальний характер, позаяк 

існуюча політична система завжди будь-що намагається зберегти владу, 

створену політичну систему від можливого розпаду. 

Масштаби і форми використання політичного насилля в різних країнах, 

на різних континентах зумовлені типом політичного режиму, конкретними 

суспільно-політичними умовами функціонування цих країн, регіонів чи 

континентів. І хоча до насилля вдаються за всіх режимів, проте найдієвіше та 

найактивніше його використовують тоталітарний та авторитарний режими. 

Історія дає багато прикладів для підтвердження такої думки. При цьому 

політичне насилля набуває величезних масштабів, вартує життя мільйонів 

людей. Зазначимо, що будь-який політичний режим намагається хоча б якоюсь 

мірою, або й повністю обґрунтувати, виправдати, легалізувати насилля як 

таке. За колишніх комуністично-соціалістичних режимів, систем у СРСР, 

колишній «соціалістичний» Європі політичне насильство впроваджувалося 

панівним режимом не інакше, як турбота про «щастя» усіх, більшості, як 

спроба зробити всіх «щасливими». 

Політичне насилля буває прямим і прихованим. Пряме політичне 

насилля здійснюється шляхом застосування сили (війна, військовий терор, 
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політичні репресії), а приховане – без застосування сили, але шляхом 

духовного, психологічного тиску, економічної блокади, політичного та іншого 

втручання. У згаданих СРСР, країнах так званого соціалістичного табору 

спостерігалось як пряме політичне насильство, так і приховане. 

У політиці політичне насилля зумовлене різноплановістю, несумісністю 

інтересів різних суб’єктів політики, політичного процесу. Так, якщо 

гуманнішими, цивілізованішими способами подолати наявні неузгодження, 

суперечності не вдається, протилежні сторони вдаються до політичного 

насилля. Це – доволі поширена практика, особливо у ХХ, ХХІ ст. 

Політичне насилля класифікують зо ступенем жорстокості, способом 

обґрунтування, ставленням до актів насилля суспільства. 

Політичне насилля класифікують також за його суб’єктами на 

індивідуальне і колективне. 

Політичне насилля поділяють ще й на такі види: 

 індивідуальне структуроване; 

 індивідуальне неструктуроване; 

 колективне структуроване; 

 колективне неструктуроване. 

Структуроване політичне насилля використовують за умови більш-

менш чітко встановлених правил, тоді як неструктуроване хаотичніше, 

чиниться поза будь-якими правилами, пов’язане з авантюрними діями різного 

характеру. Класичним зразком структурованого політичного насилля є 

поширені феодальні відносини (між феодалами і його підлеглими). 

Прикладів індивідуального структурованого політичного насилля так 

само багато, особливо там, де надмірну владу на себе перебирають окремі 

політики, лідери політичних партій, громадських організацій, окремі соціальні 

групи, групи тиску та ін. 

Колективне структуроване політичне насилля здебільшого 

здійснюють такі організовані та сильні інститути, як армія, поліція, міліція та 

ін. Характерно, що насилля при цьому не просто легітимізується, а й 
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санкціонується, підтримується державою, її органами. Так, армія, як і поліція, 

міліція, спецпідрозділи, завжди має здебільшого державну символіку, що 

підтверджує їх про державну політичну спрямованість і підпорядкованість. Та 

й ієрархія підпорядкування в цих органах тримається аж ніяк не на 

демократичних засадах. 

Єдине, мабуть, що може виправдати колективне структуроване насилля, 

полягає в тому, що воно покликане підтримувати стабільність державних 

інститутів, держави загалом. У цьому разі воно фактично вже мало подібне на 

насилля як таке, у тому числі і політичне. 

Неструктуроване колективне політичне насилля, навпаки, ставить за 

мету розхитати стабільність державних органів, власне держави. Це – бунти, 

страйки, повстання, масові безладдя, учасники яких ідентифікують себе не з 

державою, як при структурованому колективному насиллі, а з народом або 

певною його великою частиною. Психологічно це виправдано, позаяк тоді 

можна виправдати і найнедостойніші, аморальні дії і вчинки. У реальній 

політичній практиці це робиться надто часто. 

Характерно, що неструктуроване колективне політичне насилля 

спочатку постає як хаотичне, спонтанне, кимось спровоковане, але пізніше, і 

особливо після перший політичних перемог, поступово структурується, 

набуває продежавного забарвлення. Так, революційна армія з часом стає 

регулярною, поліція – народною. 

Окремого розгляду потребують такі форми політичного насилля, як 

тероризм, масові вбивства, репресії, геноцид. Їх антигуманна, аморальна 

сутність загальновідома. Ці форми політичного насилля у ХХ ст. надзвичайно 

поширилися, зажили популярності. 

Політичне насилля, зрозуміло, притаманне нестабільним, авторитарним, 

тоталітарним суспільствам і значно меншою мірою – демократичним. Це 

пояснюється тим, що демократичні режими відкидають політичне насилля як 

засіб вирішення проблем, позаяк люди з високим рівнем свідомості завжди 

можуть знайти спільну мову, досягти узгодженості думок і дій.  
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В умовах авторитарного, тоталітарного режиму вважається, що люди 

просто нездатні діяти раціонально, сумлінно, з користю для себе та інших. 

Вони, мовляв, від природи несвідомі, тупі, агресивні, а тому над ними треба 

владарювати, підкоряти більшість волі меншості. 

Іноді за будь-яких політичних режимів політичне насилля 

виправдовують тим, що хтось (партія, організація, група) вважає себе 

своєрідною месією. Наприклад, більшовики, комуністи, націонал-демократи, 

вказували і вказують «правильний» шлях, яким мають іти всі, діяти так, як 

діють ті, хто, між іншим, не лише виправдовує, а й чинить насильство. 

У демократичному режимі на відміну від інших політичних режимів 

насилля найчастіше відсутнє, позаяк життя суспільства організовано на основі 

чітких правових і моральних норм. Це, однак, не означає, що в 

демократичному суспільстві абсолютно немає або не може бути політичного 

насилля як такого, адже ідеального співвідношення інтересів, їх узгодження в 

такому суспільстві досягти «мирним» шляхом фактично неможливо. 

Слід зважати й на те, що побудувати владу абсолютно без насильства 

так само нікому і ніколи не вдавалося. Тому питання правомірного 

політичного насильства, його можливості, форм завжди було актуальне. Мало 

того, політичне насильство часто цілком виправдане, а то й необхідне. 

Виразним прикладом цього є боротьба з тоталітарним режимом, який у 

власних інтересах сам щонайпотужніше використав політичне насилля проти 

мільйонів власних громадян, не просто принижуючи, підкоряючи їх, а 

позбавляючи життя. 

Насилля є виправданим методом політичної боротьби і діяльності 

справді у виключних випадках, але його необхідно поставити в жорсткі 

юридичні та моральні межі, позаяк воно за багатьох умов і обставин породжує 

атмосферу страху, нестабільність, принижує, дегуманізує особистість, робить 

її об’єктом політичних маніпуляцій. 

Насилля може здійснюватися зверху (влада, держава, еліти, окремі 

політики – керівники держави) і знизу (громадяни, соціальні групи). 
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Насилля зверху найчастіше має на меті збереження і відновлення 

відносин владарювання і підпорядкування. У такому насиллі зацікавлені 

насамперед ті, хто має реальну владу. Класичними зразками політичного 

насилля знизу є боротьба широких мас за права і свободу, що в будь-якому 

суспільстві має позитивний характер. Отже, політичне насилля – невіддільний 

атрибут політичного життя, воно завжди конкретне й адресне, а тому його 

розгляд і аналіз так само мають бути відповідні. 

Зробити сучасну політику чистою, прозорою, гуманною, людино 

центричною, позбавленою, хоча б у значній мірі, політичного насилля – 

актуальніша проблема існування фактично усіх країн і суспільств. 
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IV. Політика як гра: в чому і чому виявляється відхід від реального 

політичного процесу. 

За багатьох об’єктивних обставин ототожнювати політику як реальність і 

політику як гру – нелогічно і спрощено. Скоріше треба брати до уваги ігровий 

аспект політики, а це вже основний, важливий аспект проблеми. 

Гра звичайна, як відомо, філософами пояснюється як «непродуктивна 

діяльність, яка здійснюється не заради практичних цілей, а служить для розваг 

і забави, доставляючи радість сама по собі. Гра відрізняється від праці, так і 

від чисто інстинктивних дій. Вона відноситься до певної стадії розвитку вищих 

істот: ссавців і людини» [137, с.169]. 

Достатньо різних пояснень має феномен «політична гра». Так, російські 

політологи пояснюють політичну гру як «форму діяльності в умовних 

політичних ситуаціях, спрямовану на відтворення та засвоєння політичного 

досвіду в конкретному соціокультурному контексті» [52, с.156]. 

Те, що у політичній грі відповідним чином відтворюються певні норми 

політичної діяльності – сумнівів не викликає, оскільки і в політичній грі і у грі 

взагалі є такі важливіші елементи як роль, дія, символіка, відносини між 

гравцями і т. ін. 

Більше того, політичній грі, як і грі взагалі характерна своєрідна 

двоплановість: граючий з свого боку відстоює певну (в тому числі і політичну) 

реальність, а, з другого боку маємо достатньо моментів діяльності, що носять 

досить умовний характер. Звідси можна робити висновок про те, що політична 

гра великою мірою зводиться до діяльності, що пов’язана із виконанням 

специфічної умовної політичної ролі. І хоча така гра відповідно сприяє 

соціалізації особистості, часто вона не базується на політичній 

відповідальності суб’єкта політичного процесу. Так, українська політолог 

І.Лященко підтверджує і посилює тезу про те, що українська політика 
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найбільше співвідноситься із квазігрою політичного азартного типу « оскільки 

нівелюється такий елемент як правила гри політичної» [76, с.7]. 

Досить оригінально визначили політологи поняття «політична гра» в 

одному з перших (1991 р.) політологічних словників, а саме: «Політична гра – 

далекий від наукового розуміння образ дій у політичній сфері, що 

характеризується обманом людей, організацій, мас за допомогою 

демагогічних лозунгів, загравання з ними, великих обіцянок, не підкріплених 

практичними діями» [114, с.165]. Визначення точне і надто характерне. 

Вочевидь, мають рацію політологи, соціологи, які «ігри політичні» 

пояснюють як вільну змагальність різних політичних сил на основі 

встановлених (найперше, конституційно) правил [53, с.413]. Між тим, на нашу 

думку, варто брати до уваги те, що використання в політиці, політичній 

діяльності політичних ігор пов’язане з тим, що далеко не політичний результат 

в даному випадку досягається виключно «чистим», етичним шляхом. Більше 

того, головним засобом політики, як стверджував М.Вебер, є насилля. Тобто, 

в політиці майже цілком допустимі і далеко не етичні шляхи і прийоми. Часто 

навіть традиційна етика переконань не дає бажаних результатів. 

У зв’язку з цим нам імпонує визначення феномену «гра політична», яку 

дають автори політико-психологічного словника під редакцією відомого 

російського політолога Д.Ольшанського: «Політична гра – це метафоричне 

найменування політико-психологічного маневрування; інтриги, змови, 

закулісні домовленості; замисли, приховані за фасадом зовнішньобездоганних 

політичних відносин; іноді – застосування теорії ігор для моделювання 

можливих політичних процесів» [51, с.159]. 

Безумовно, політичне життя завжди має відповідний характер 

інсценування, бо досить часто, наприклад, змагаються не програми, що 

відтворюють інтереси електорату, але саме образи (моделі), а на перший план 

виходить образ (імідж) політика, іншого суб’єкта політичного процесу. Як 

стверджує відомий соціальний психолог А.Панарін, грати в політичну гру, 
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означає відповідати на хід партнера своїм адекватним ходом, змінюючи 

власну поведінку у залежності від конкретної ситуації, мобілізувати нові 

джерела для підтримки і, навпаки, відмовлятися від старих та неефективних 

[99, с.140]. 

Ігрові моменти в політиці у ХХІ столітті набули великого поширення у 

зв’язку з потужною інформатизацією суспільств, демократизацією 

суспільного життя. Як зазначає відомий французький філософ-постмодерніст 

Ж.Бодріяр: «Ми входимо у світ псевдоподій, псевдоісторій, псевдокультури» 

[12, с.203]. І в українській політиці сьогодні домінують популізм, 

маніпулювання свідомістю громадян, політична мімікрія, тобто в політичних 

процесах найпомітнішу роль відіграє специфічна театрально-видовищна 

складова частина гри. Режисерській обробці піддаються багато політичних 

дій, акцій, процесів, які подаються не інакше як «реалія», відповідним чином 

формуючи громадську думку. 

Таким чином, можна констатувати наступне.  

По-перше, існує істотний зв'язок між політикою і грою і в політичних 

іграх відтворюються відповідні норми реальної політичної життєдіяльності. 

По-друге, ігрові моменти в політиці мають місце тому, що саме по собі 

політичне життя значною мірою має характер і підвладне інсценуванню, 

тобто, воно розвивається за певним сценарієм. При цьому маємо і відповідне 

«маргінальне», «дике поле» популістичних політичних ігор, коли ставиться 

завдання досягти бажаного політичного результату далеко не гуманним, 

цивілізованим шляхом. 

По-третє, ігрові моменти в політиці часто надають політичним процесам 

специфічного брудного відтінку і реально політика постає як псевдополітика, 

що далека від демократичного, високоморального прояву. 

На завершення викладу матеріалу у даному підрозділі варто 

сконцентрувати увагу на слідуючому. 
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За багатьох обставин політики, політичні лідери досить часто мають 

відношення, або ж і самі вдаються до прийомів і засобів діяльності, які навряд 

чи можна назвати позитивними, гуманними. Завдяки таким прийомам і 

засобам, які ми здебільшого називаємо політичними антитехнологіями, 

політику часто і називають брудною справою, хоча це не завжди так. Усе 

залежить від того, хто нею займається, яким чином це робить і т. ін. 

Найпоширеніші політичні антитехнології, які, між іншим, за певних 

обставин можуть і не бути такими, тобто характеризуватимуться як позитивні. 

Про них слід вести мову окремо. 

Авантюризм політичний. Це діяльність, поведінка, що перебувають на 

межі з розумним, позитивним і пов’язані з невиправданим ризиком. Як 

правило, політик-авантюрист сподівається на швидке і часто випадкове 

везіння, успіх, одержання сумнівної вигоди. Шлях авантюрних дій, вчинків 

розпочинається з авантюрних розрахунків, необ’єктивних оцінок явищ, подій, 

поведінки інших, необ’єктивних прогнозів. Політик-авантюрист грубо ігнорує 

реальну дійсність, стан справ, політичну ситуацію, видає бажане за дійсне. 

Авантюризм особливо небезпечний для інших людей, іноді цілих народів, 

націй, коли він притаманний не просто політикам середньої ланки, а й лідерам 

партій, груп, об’єднань, суб’єктам влади і управління, високим посадовим 

особам, що перебувають на державній службі. Їх авантюризм може 

спричинити суттєву дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, стати 

причиною серйозних економічних, політичних, військових конфліктів – від 

регіональних до міжнародних. 

Отже, не треба ототожнювати активну участь у політичному житті з 

відкритим авантюризмом, який до того ж пов'язаний з ігноруванням реальних 

обставин, співвідношення сил і засобів, закономірностей суспільного життя. А 

головне – авантюризм далекий від гуманних норм моралі і поведінки. 

Адміністрування. Під цим терміном розуміють не стільки власне 

керівництво, скільки формально-бюрократичне керівництво, яке фактично 
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здійснюється тільки шляхом беззаперечних вказівок, команд, доручень. 

Адміністрування – все ж далеко не найгірший метод керівництва взагалі, але 

коли він стає самоціллю, ґрунтується на сліпій вірі у силу і беззастережність 

вказівок, то завдає великої шкоди, переростаючи в авторитаризм, 

тоталітаризм. Здібний, талановитий, перспективний політик постійно 

займається самоаналізом – чи не переходить його адміністрування певні межі, 

намагається демократизувати стиль своєї діяльності, не перестаючи бути 

лідером. 

Амбіційність. Якщо під амбіційністю розуміти лише честолюбність, то 

це не так вже й погано. Але амбітність, як правило, супроводжується такими 

рисами, як пиха, марнославство, самовпевненість, гіпертрофоване 

самолюбування, жадоба винагород, незаслуженої влади. Окрім негативу така 

амбіційність нічого іншого в собі не несе. 

Анонімна влада. Анонімом називають людину, яка як автор будь-чого 

(листа, твору, винаходу, вчинку) приховує своє ім’я. Такі аноніми є і в політиці 

і їх діяльність шкідлива, згубна для оточуючих. Від анонімної влади, 

прихованої від громадян, значно більше бід, ніж від простого аноніма, бо 

йдеться вже про долю не поодиноких громадян, а сотень, а то і тисяч людей. 

У нестабільних суспільствах анонімна влада на різних рівнях – явище 

поширене і популярне. Діями одних керують інші, реальними творцями 

великої політики часто є невідомі люди і сили, які між тим сповна 

користуються плодами такої політики. Найчастіше анонімна влада є 

антилюдською, антинародною, антидержавною і переслідує суто особистісні, 

партійні, корпоративні, кланові інтереси, балансуючи на межі між законом і 

бізнесом, а часто й ігноруючи закон. За умов відкритості, демократизму така 

влада (як і політики, що її реалізують) просто не може існувати. 

Антиконституційна діяльність – діяльність політичної сили, політика, 

яка (навіть словесно підтримуючи) дискредитує конституцію своєї держави, 

норми, які в ній містяться. Йдеться  не лише про політиків першого ешелону – 
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провідних політичних лідерів держави, а й про тих, хто своїми діями навіть на 

регіональному рівні фактично порушує або сприяє порушенню норм 

конституції. В нестабільних суспільствах таке явище є досить поширеним. 

Апаратні ігри. Це своєрідний варіант бюрократизму, коли політики, 

політичні сили використовують як метод боротьби з іншими різноманітні 

махінації, змови, намагаючись у такий спосіб дискредитувати інших людей, 

політиків, політичні партії, сили, об’єднання. Багато політиків вдаються до 

апаратних ігор, розраховуючи на те, що шляхом колективних дій легше 

прийти до влади самому. В ході апаратних ігор окремих працівників 

зіштовхують один з одним, використовуючи при цьому наклепи, плітки, 

шантаж, брехню, інші засоби дискредитації того, проти якого такі ігри 

ведуться. 

Бізнес на владі. Під цим розуміють проникнення підприємництва у 

владу. Це не просто захоплення політиків підприємницькою діяльністю і 

використання з цією метою влади. Часто ті, хто має владу, у гонитві за ще 

більшою владою, у боротьбі за її збереження вдаються до нецивілізованих і 

незаконних контактів і дій з тими, хто має економічну силу, успішно 

займається бізнесом, підприємництвом. Така «співдружність» – результат 

махінацій, беззаконних дій, порушення етики бізнесу. 

Влада грошей. Маємо на увазі владу грошей у політиці. Завдяки їй можна 

впливати на позиції, дії не лише окремих громадян (як це робиться, скажімо, 

на виборах), а й політичних сил – партій, об’єднань, груп. Гроші у боротьбі за 

владу, її збереження, примноження особливо активно використовуються у 

дестабілізованих суспільствах, де слабкі, недосконалі закони, поганий 

державний, громадський контроль за діяльністю політиків, політичних сил. 

Влада догм. Вона має місце тоді, коли будь-які вчення, теорії, положення, 

сентенції сліпо (на віру) сприймаються як істина в останній інстанції і також 

сліпо безапеляційно відстоюються. Влада догм загрозлива не тільки щодо 

окремих політиків чи політичних сил. Вона, за своїми масштабами, породжує 
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не лише глибокі суспільні кризи, а й веде до розвалу і навіть краху суспільства, 

як це було з колишнім СРСР та іншими соціалістичним країнами. Влада догм 

надто помітна, коли низькою є політична культура громадян, усього 

суспільства. 

Влада ненависті. Можна ненавидіти ворога, врешті, відчувати сильну 

ворожість щодо будь-кого, з ким не поділяєш погляди, думки, позицію. Це – 

природно. Але не можна ненавидіти тільки тому, що інші думають, 

відчувають, діють не так, як дієте ви. Не можна давати волі зоологічній 

ненависті, бо, врешті, вона може легко набути й зворотного характеру. У будь-

яких ситуаціях треба вміти цивілізовано володіти собою. 

Влада слів – вплив на людей завдяки силі слова (публічний виступ, 

інтерв’ю по радіо, телебаченню і т. ін.). Якщо чудовий оратор, популіст не 

підкріплює потім слова реальними справами, він швидко втрачає довіру, бо 

влада лише слів діє і має силу протягом короткого часу. Люди швидко 

впізнають пустобрехів і відповідним чином ставляться до них. Біда в тому, що 

таких пустобрехів малопомітно зменшується. 

Волюнтаризм – це ігнорування об’єктивних умов, ситуацій, реального 

стану справ, надія на суб’єктивістські методи політичної діяльності, які рано 

чи пізно дискредитують політика-волюнтариста. 

Групівщина – відсутність єдності в діяльності будь-якого колективу, 

утворення й існування в ньому окремих самостійних груп, основою панування 

певних групових інтересів, їх домінування над загальними, колективними. 

Термін «групівщина» у політичний лексикон увійшов у колишньому СРСР, в 

добу сталінізму. Він використовується у негативному плані з метою 

характеристики негативної політичної поведінки і діяльності. Диференціація 

поглядів, точок зору, ідейних позицій – явище позитивне, оскільки сприяє 

демократичному розвитку соціальних, політичних процесів. Однак 

групівщина характеризується тим, що основою об’єднання людей в групу є 

саме груповий егоїзм, цілковите несприйняття інших точок зору і позицій. 
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Часто групівщина у політиці ототожнюється з фракційністю. Певною мірою 

це так, але і відмінностей тут немало. 

Демагогія – це використання пустопорожніх, а то й брехливих обіцянок, 

перекручених фактів, лестощів, заздалегідь нереальних обіцянок з метою 

досягнення відповідної мети в політичній діяльності. Демагогія майже завжди 

супроводжується пишномовними заявами, які фактично лише приховують 

корисливі цілі того, хто демагогією займається. Політика, який будує свою 

діяльність на демагогії, називають звичайно демагогом. 

Диктат – беззаперечна вимога, вказівка, продиктована, нав’язана 

сильною стороною більш слабкій для безумовного виконання. У політиці до 

цього прийому вдаються політики, що мають владу і спроможні владарювати 

над сильними саме за рахунок диктату, а не авторитету, здібностей, таланту чи 

інших позитивних рис. 

Захоплення влади – позазаконне оволодіння владою, присвоєння її, 

узурпація. Часто владою оволодівають завдяки використанню сили, в тому 

числі і військової. Захоплення влади, привласнення владних повноважень 

недемократичним шляхом карається законом, однак бажаючих отримати її у 

такий спосіб є надто багато. 

Зловживання владою (службовим становищем) – свідоме використання  

службового становища всупереч інтересам влади з мотивів одержання 

особистої користі. Зловживання владою завдає суттєвої шкоди державі, 

громадянським інтересам, врешті, правам і свободам громадян, які 

захищаються законом. А тому закон має активно протидіяти зловживанню 

владою на всіх рівнях керівництва, управління державою і політичної 

діяльності. 

Змова – таємна домовленість групи політиків Стосовно відповідних 

суспільних дій для досягнення певної політичної мети. Найчастіше йдеться 

про владу – її повалення, захоплення, обмеження або поділ (перерозподіл). 
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Такий прийом політичної діяльності нічого спільного з демократією не має, 

але вдаються до нього постійно. 

Інцидент – випадок, подія, зіткнення, як правило з негативними 

наслідками. Нерідко окремі політики завчасно і спеціально провокують 

інциденти проти інших політиків, політичних сил, намагаючись у такий спосіб 

заробити додаткові дивіденди, авторитет, а то й мати певний політичний зиск. 

Коаліція – це об’єднання, союз для досягнення спільної мети; угода, 

укладена між політиками, політичними партіями, силами, групами з метою, 

скажімо, утворення коаліційного уряду; політичний союз домовленість) двох 

або більше держав для боротьби з іншою державою або групою держав. 

Коаліції можна і треба розглядати як позитивне і як негативне явище – все 

залежить від мети, форм дії тих суб’єктів політики, які утворили коаліцію. 

Компрометація – оприлюднення даних, що дискредитують будь-кого, 

будь-що, підривають довіру до них, авторитет. Прийом компрометації в 

політиці широко використовують окремі політики, політичні партії, 

об’єднання, сили, враховуючи широкі можливості засобів масової інформації 

– преси, радіо, телебачення, публічних виступів, зустрічей з громадянами, 

індивідуальних контактів тощо. 

Компроміс – угода про взаємні поступки між протидіючими політиками, 

силами, владами, державами. Як політичну антитехнологію ми розглядаємо 

компроміс тоді, коли на нього йдуть з метою завдати шкоди державним, 

громадським інтересам, коли відмовляються і ухиляються від принципової 

позиції, точки зору, «складають зброю», яка до цього використовувалася чесно 

і з благородною метою. 

Конституційний конфлікт – серйозні розбіжності з приводу тлумачення 

тих чи інших норм, положень конституції даної держави. Якщо це робиться 

політиком, політичною силою, партією, об’єднанням навмисне, заради власної 

вигоди, інтересу, то окрім дестабілізації суспільно-політичного стану у країні 
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це нічого врешті не дає. Конституційний конфлікт як політична 

антитехнологія – явище поширене і непоодиноке. Як приклад уникнення 

конституційного конфлікту можна привести відому в Україні ситуацію з 

прийняттям так званої Конституційної угоди. 

Конфлікт – зіткнення різних інтересів, поглядів, точок зору, позицій, 

прагнень, що загрожує серйозними ускладненнями і непередбачуваними 

наслідками. Це явище досить поширене і не завжди негативне, оскільки 

конфлікти можуть виникати об’єктивно, а можуть і провокуватися окремими 

політиками, політичними силами. Все залежить від того, у який спосіб і якими 

наслідками розвязується конфлікт, без якого прогресивний розвиток 

неможливий. 

Конформізм – угодовство, пристосування до загальних настроїв, 

домінуючих поглядів, думок, точок зору. Політики-конформісти, як правило, 

не протидіють навіть негативним тенденціям, явищам суспільно-політичного 

життя, дбаючи лише про власні вигоди й інтереси. Явище – надто шкідливе 

для цивілізованого, гуманного політичного процесу. 

Лобізм. Здійснюється за допомогою системи контор і агентів монополій, 

що існують при законодавчих органах США з часу прийняття закону про 

лобізм у 1946 р. Вони здійснюють тиск на представників влади для отримання 

певних поступок, пільг. В політиці лобізм широко використовується на всіх 

рівнях з метою прийняття чи відхилення певного рішення, закону, при чому 

приховано, закулісно, що не схоже на демократичний, чесний процес. 

Маніпуляція політична – махінації, певні нечисті дії у політиці. 

Маніпулюють цінами, курсом валют, громадською думкою, гаслами, ідеями і 

навіть людьми, політичними партіями, рухами, а під час, наприклад, виборів – 

виборцями (електоратом). Як політична антитехнологія, особливо завдяки 

засобам масової інформації, маніпуляція – досить поширений прийом у 

політичній боротьбі. 
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Обструкція – умисний зрив чого-небудь, наприклад, парламентського, 

урядового засідання, певного зібрання, запланованої акції, дії. До обструкції 

вдаються політики і громадські діячі будь-якого рівня і масштабів, як правило, 

кооперуючись з іншими політиками. 

Опозиція – певна група діячів, членів партії, об’єднання, парламенту, 

уряду, які займають відповідну позицію і протидіють більшості, державній 

владі або силам, які таку владу підтримують. Часто до опозиції потрапляють 

політики, не здатні самостійно займатися політичною діяльністю, 

самореалізуватися. Існує опозиція поміркована, радикальна, лояльна, готова 

до певних узгоджень позицій, пошуків згоди, консенсусу, підтримки влади, 

владних структур, а також конструктивна, деструктивна. З поміж усіх видів 

опозиції варто виділити саме конструктивну, оскільки її наявність (як і 

наявність політиків, що очолюють таку опозицію або входять до неї) 

розглядається як необхідне явище у суспільстві, особливо нестабільному, коли 

демократичні відносини, інституції лише формуються, інтенсивно 

розвиваються демократичні процеси. Вище ми вже вели мову про опозицію, 

як політичний феномен. 

Політична пасивність – байдужість до політики і небажання брати 

участь у політичній діяльності, політичному житті. Політична пасивність має 

різні джерела. Це і нерозвинутість політичної культури людини, брак 

відповідних знань і досвіду, відповідна форма політичного протесту. До 

останнього, наприклад, вдаються, коли потерпають від політичного 

гноблення, надмірних утисків, відчувають реальне, в тому числі і фізичну 

загрозу особистій безпеці. Тобто, політичну пасивність не можна розглядати 

як виключно негативний феномен. 

Політичний клан – стійке неформальне об’єднання людей у політиці, 

правлячій верхівці, що ведуть боротьбу за владу. Політичні клани, на якому б 

рівні управління, політичної діяльності вони не утворювалися, завдають 
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великої шкоди соціальній стабільності, часто ставлять під загрозу навіть життя 

окремих людей, політичних діячів. 

Посадові злочини – протиправні дії посадових осіб (політиків), які 

завдають великої шкоди державі і громадянам. Зловживання владою, яке часто 

починається з простого її перевищення, у багатьох країнах переслідується 

законом, бо за хабарі, незаконно придбані речі чи збудовані чужим коштом і 

працею дачі, інші об’єкти врешті доводиться розраховуватися. В період 

соціально-політичної нестабільності посадові злочини мають велике 

поширення і масштаби, оскільки державний, громадський контроль за 

діяльністю посадових осіб є вкрай слабким або взагалі відсутній. 

Посадові привілеї – права і пільги, які має людина  (політик) відповідно 

до займаної посади. У більшості випадків вони об’єктивно надаються для того, 

щоб політик (посадова, керівна особа) якнайкраще виконував свої службові 

обов’язки. Однак за багатьох обставин, серед яких слід найперше виділити 

відсутність відповідного державного громадського контролю, політики 

претендують на дедалі більші права та пільги і отримують їх. Найчастіше така 

ситуація призводить до того, що політик порушує не просто норми моралі, а й 

закон, а тому має за це нести певну відповідальність. 

Протекціонізм – влаштування людей на державну службу (ту чи іншу 

роботу) не за їх ділові якості, здібності, а через знайомства, протекції. В 

політиці протекціонізм проявляється у формі роздачі політичних постів і 

посад різного рівня і ваги, за що тому, хто їх отримує, доводиться 

«відпрацьовувати». 

Сектантство політичне – крайня (ліва або права) течія в партії, 

організації, політичному об’єднанні, яка втратила зв'язок із союзниками і 

соціальною базою і перетворилася на замкнену, самоізольовану групу. 

Сектантство у політиці несумісне з демократією. 
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Терор (політичний) – особлива форма політичного насилля, що 

характеризується жорстокістю, цілеспрямованістю і удаваною ефективністю. 

Терор – найпоширеніша форма боротьби з політичними противниками, 

партіями, об’єднаннями, силами, владними структурами, расовими, 

етнічними, соціальними, національними групами. Він може бути 

індивідуальним, колективним, масовим як з точки зору суб’єкта терору, так і 

його об’єкта. Часто політичний терор призводить до мільйонних людських 

втрат і не має підстав для виправдання. 

Чиношашування – шанування старших за посадою, службовим 

становищем, улесливість. Останнє і є відвертим негативом оскільки, одна 

справа просто пошановувати політиків, керівних осіб, що займають вищі 

посади, а інша – робити це завбачливо, сподіваючись мати з того певний зиск. 

Шантаж – досягнення будь-чого шляхом погроз, розповсюдження даних, 

що компрометують певну особу. При цьому такі дані  можуть бути не лише 

достовірними, а й вигаданими. В політиці шантажистів достатньо. Це у 

переважній більшості люди, які у політичній діяльності послуговуються 

негідними з точки зору моралі методами. 

Якщо брати до уваги сутнісні характеристики вищевикладених 

феноменів, то зможемо глибше усвідомити і детальніше пояснити, коли 

політика є реальністю, а коли вона фактично і є специфічною грою. 
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V. Політична участь, діяльність і поведінка: особливості та 

типологія. 

По великому рахунку йдеться про такий феномен, як «політичний 

процес» - надзвичайно складне, багатоаспектне явище, в ході якого відбувають 

такі основні процеси: 

а) розвивається уся система політичних ідей, поглядів, концепцій щодо 

усіх сфер життєдіяльності людини, суспільства, людства загалом. Це, значною 

мірою, «теоретичний» зріз політичного, суспільного процесів; 

б)практично реалізуються усі вище згадані синтезії, як реальна 

суспільно-політична практика; 

в) трансформується політична система, система влади, змінюється 

геополітика країн (держав); 

г) змінюється уся система взаємин людини і держави, держави і 

суспільства, набуваючи нового об’єктивно-відповідного характеру. 

«Використання поняття «політичний процес» у суспільній науці, - пише 

український політолог В.Журавський, - дозволяє не лише розглянути 

політичне життя суспільства як процес неминучих змін, показати, що такі 

поняття як «політика», «політична влада», «політичний інститут», 

«революція», «політичний режим», «політична ідеологія», «політична 

культура» та інші розкривають і конкретизують цей процес, але й показати 

людей у цьому процесі» [48, с.12]. 

Політичний процес, як правило, може здійснюватися двома 

домінуючими шляхами – революційним і еволюційним, кожен з яких має свої 

як переваги, такі недоліки. Більше того, в «чистому» виді ці процеси, 

фактично, не існують і мають, скоріше, елементи один в одному, тобто, вони 

ситуативні, конкретно-історичні, обумовлені багатьма факторами соціально-

економічного, політичного, духовно-морального та іншого характеру. 

Політичний процес творять люди і, одночасно, людей творить 

політичний процес. Такі суб’єктивно-об’єктивні відносини є постійними, 

неперервними і надто складними. Особливо це стосується суспільств, що 
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знаходяться у яскраво вираженому перехідному, трансформаційному стані, 

яким є, безпосередньо, і українське суспільство. В таких суспільствах 

відбувається перехід від одних форм культури (в найширшому розумінні 

цього поняття) до інших, коли, як писав П.Сорокін, зміна однієї форми 

культури на другу не веде до загибелі того суспільства і його культури, які 

піддаються трансформації. 

Основними факторами, що обумовлюють складність політичного 

процесу у перехідному суспільстві є економічна, політична, соціальна його 

нестабільності, а тому й перехід до нової якості такого суспільства потребує 

переважно еволюційного шляху. 

Будь-які суспільні та і політичні процеси абсолютно неможливі без 

відповідної участі в них різних суб’єктів політичного процесу. Іншими 

словами, саме люди, особистості, групи, організації, партії тощо є головними 

акторами, героями суспільного, політичного дійства. Таку участь у суспільних 

процесах називають політичною. Політична участь – це втягнення 

(залучення) членів соціально-політичної спільноти в існуючі всередині 

неї політичні відносини і структуру влади. Конкретніше політична участь 

розглядається як участь громадян у певних справах держави [128, с. 135]. 

Політичній діяльності завжди передує певний вибір, на основі якого 

формується думка, певна мета, моделюється практична політична дія. 

Політичний вибір, як і будь-який інший, здійснюється, як 

зазначалося, на основі певних цінностей. Іноді люди роблять такий вибір під 

впливом, скажімо, цінностей певної релігії, соціальної групи. 

Вибір може бути й суто прагматичний, в основу якого покладено 

вузькоособистісні цілі та інтереси, а для багатьох людей – і вузькоегоїстичні. 

Для того щоб сповна усвідомити це явище, слід пам’ятати, що 

суспільство – це не штучний, спонтанний набір особистостей. Кожне 

суспільство можна відповідним способом схарактеризувати згідно з тим, які 

основні групи особистостей воно має. 
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Відомий український соціолог Є.Головаха вважає, що сучасне 

українське суспільство постає у трьох основних типах особистостей. 

Перший тип – особистість, розчинена в суспільстві, яка не 

виокремилась із системи традиційних суспільних зв’язків і природно засвоїла 

колективістську ідеологію. 

Другий тип – особистість, відчужена від суспільства, як базисний тип, 

що відповідає періоду поступового занепаду тоталітарної ідеології і 

характеризується подвійною системою цінностей. 

Третій тип (переважаючий, «перехідний») – це людина з виразною 

амбівалентністю ставлення до перспективи подальшого демократичного 

перетворення суспільства, тобто це особа, що постійно вагається, перебуває в 

ситуації вибору між певними альтернативами, сумнівається у своїх рішеннях, 

прихильностях тощо. 

Така точка зору є доволі об’єктивна і точна. 

Розглянемо найпоширеніші концепції, що пояснюють причини 

політичної участі.  

Згідно з теорією раціонального вибору більшість людей схильні до 

раціональної поведінки (не слід ототожнювати з логічною поведінкою). 

Прихильники такого погляду вважають, що людина намагається в усьому, у 

тому числі й у політиці, досягти максимального результату за рахунок 

оптимальних, часто найменших затрат і зусиль. 

Адепти теорії так званої мічиганської моделі на противагу теорії 

раціонального вибору вважають, що в політичній діяльності домінує партійна 

ідентифікація людини, яка є результатом або похідною її політичної 

соціалізації. 

Представники так званої психологічної школи ствержують, що 

домінуючими у політичній участі й діяльності є мотиви та установки людини. 

У цьому зв’язку важливо дослідити взаємозв’язок, взаємовплив установок 

особи та її поведінки, конкретних дій.  
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На думку прихильників інституціонального підходу до визначення 

особливостей політичної участі, політична участь залежить не від конкретних 

психологічних характеристик особистості, її соціального статусу, рівня освіти, 

а від можливостей громадян (виборців) впливати на уряд, владу [118, с.188]. 

Ступінь і участь людини в політиці залежить від об’єктивних умов і 

передумов, що є у суспільстві. Їх поділяють на матеріальні, соціально-

культурні і політико-правові [104, с.296]. 

Матеріальні виглядають так: щоб займатися політикою, суспільно-

політичною діяльністю, бажано мати задоволення основних так званих 

первинних потреб життя. С.Ліпсет, наприклад, стверджує, що чим багатіше 

суспільство, тим воно демократичніше. Можливо прямих звязків тут бракує, 

але певна логіка присутня. 

Соціально-культурні умови – це стан загального культурного розвитку 

людини, рівень її освіти, соціальної свідомості. Розвинутою, культурною, 

свідомою людиною не так-то й легко маніпулювати, залучати до 

необґрунтованих, нецивілізованих дій і т. ін.  

Політико-правові умови впливають на те, чи в межах закону, норм життя 

здійснюються будь-які політичні дії, акції тощо. Крім того, участь громадян в 

політиці визначається конституційно. Так ст. 35-36 Конституції України 

зазначає право «на свободу світогляду і віросповідання», «на свободу 

об'єднання у політичні партії та громадські організації», а ст. 39 – проголошує, 

що вони «мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації…» тощо [63, с.10-11]. 

Російські соціологи виділяють п’ять основних форм політичної участі 

громадян: 

 перша: узгодження свого життя і своїх відносин з органами влади 

на відповідних конституційних принципах (законослухняність); 

 друга: електоральна діяльність. Це право обирати і бути обраним 

до певних органів влади; 
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 третя: діяльність (праця) у відповідних органах влади. Це люди, 

яких народ обрав для реалізації своєї волі; 

 четверта: безпосередня участь у різноманітних політичних акціях 

і діях (мітинги, демонстрації, страйки, пікетування, подача 

петицій і т. ін.); 

 п’ята: участь в організованих формах політичної діяльності 

(політичні партії, рухи, засоби інформації, політичні клуби тощо) 

[104, с.301-312]. 

Окремо можна виділити форму політичної участі – практично 

професійну політичну діяльність громадян, що є політичною елітою в даній 

країні і для яких політична діяльність, власне, не лише засіб для існування, але 

й сенс життя: державні діячі, лідери політичних партій, теоретики-ідеологи, 

працівники апаратів структур влади і політичних організацій. 

Вирізняють політичну участь активну і пасивну, індивідуальну і 

колективну, добровільну і примусову, традиційну і новаторську, 

легітимну і нелегітимну. 

Рівень політичної участі, її масштаби є показниками ступеня 

демократичного розвитку суспільства, рівня загальної та політичної культури 

його громадян, найрізноманітніших суб’єктів політики. 

Побіжно, в даному випадку, доцільно зробити ремарку. Доволі часто в 

політології неоднозначно трактуються соціальні засади політичної 

поведінки і психологічні її характеристики. Зокрема, суперечки ведуться 

відносно того, що є пріоритетним, домінуючим. Якщо соціальні засади 

політичних акторів справді мають величезне значення, то унікальність, 

своєрідність їх політичної діяльності, особливо лідера, обумовлюють 

психологія, психологічні особливості та характеристики людини. Саме вони є 

характерними ознаками, які відрізняють одного учасника політичного процесу 

від інших, що, зрештою, надає відмінних особливостей, рис самому 

політичному процесу. 
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Можна погодитися і з думкою про те, що існують загалом три 

параметри, що обумовлюють неактивність людини в політиці: 1) 

спроможність (брак часу, вміння і т. ін. для зайняття політикою); 2) 

можливість (причин багато, починаючи з недостатньої інформованості про 

політичні процеси); 3) цільове знецінення участі у політичному житті («без 

мене все вирішать» і т. ін.) [92, с.126-129]. 

Існує немало і дещо відмінних точок зору щодо параметрів, які 

обумовлюють політичну поведінку. Так американський соціолог Р.Пантем 

стверджує, що в демократичних суспільствах громадяни стають специфічними 

«одинокими гравцями», тобто, у них немає особливої потреби у розширених 

соціальних контактах, а тому і в політичних процесах вони беруть все меншу 

участь [156, с.20]. Таку точку зору ми поділяємо, оскільки у 

високорозвинутих, стабільних суспільствах моделі життя людей максимально 

індивідуалізуються, «розмиваються» перепони між особистим і публічним 

життям громадян [157, с.48], меншою є потреба у масових формах політичної 

участі – протести, мітинги, демонстрації тощо. Залишаються, хіба що, виборчі 

кампанії, референдуми, яким також все більше надають форму онлайн. Разом 

з тим, такий процес, зазначає українська політолог Т.Кремень, «можна 

характеризувати не як зниження рівня політичної участі, а як диференціацію 

(різний, розвинутий) процесу політичної участі громадян» [66, с.5]. Авторка 

навіть один із розділів своєї монографії до докторської дисертації назвала 

досить яскраво і промовисто: «Незалежна Україна – мобілізація аполітичного 

суспільства з втраченою колективною ідентичністю» [Там само, .191-192]. «На 

сьогодні, – пише авторка, – Україна є суспільством негативної політичної 

мобілізації. Українські громадяни мобілізуються лише за умови небезпеки 

втрати того, чим вони володіють – звичного їм образу життя, престижу, 

авторитету, прибутків, статусу, девальвації, групах цінностей тощо» [Там 

само, с.191]. 

Певною мірою, вважаємо, це має відношення і до відомих українських 

Майданів 2004, 2014 років, хоча під такою призмою їх майже ніхто із 
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дослідників допоки не аналізував. Виключення становлять, хіба що, праці 

українського психолога О.Туриніної, яка, досліджуючи психологію масової 

поведінки, зокрема, зазначає: «Психологію маси, натовпу активно 

використовують у політичній боротьбі опозиційні, деструктивні сили. 

Прикладів цього маємо досить у будь-яких країнах, в тому числі 

посткомуністичних, в Україні. Найнебезпечніше при цьому те, що кожен член 

маси, натовпу цілковито впевнений у безкарності своїх дій. Ним керує енергія 

деструктивізму, свавілля, агресії, що становить елементарну загрозу як для 

інших людей, так і для суспільства загалом» [135,с.149]. 

Політична участь реалізується через відповідну поведінку, діяльність 

людей, пов’язану саме з політикою, її реалізацією. 

Досить оригінально і точно дають визначення поняття «політична 

поведінка» група львівських вчених. На їх думку, це «будь-яка форма реакції 

людини на імпульси, що йдуть від політичної системи, це вияв того, що 

відбувається в політиці та як це відбувається» [92,с.126]. При цьому, вони 

концентрують увагу на двох основних етапах політичної поведінки – закритий 

(політична бездіяльність або нульова політична активність) та відкритий 

(участь у політичному житті, різноманітні прояви політичної активності). 

Серед українських політологів найпредметніше дослідив феномен 

«політична поведінка» В.Севернюк [127], який, до того ж, детально 

схарактеризував різні класифікаційні моделі такої поведінки. Він акцентує 

увагу на тому, що узагальнюючих класифікацій політичної поведінки 

фактично не існує, хоча її основи заклали такі класики біхевіористичного 

напряму в політології як Е.Даунс, Е.Кемпбелл, П.Лезарсфельд, Г.Самсон та 

інші. Окремо слід вказати на те, що багато фахівців підтримують точку зору 

англійського дослідника А.Марша, який вважає, що політичну поведінку слід 

поділяти на ортодоксальну та неортодоксальну, хоча українські політологи у 

цьому плані найчастіше цитують Дж.Нельсона, А.Раппорта, М.Каазе, або 

С.Хантінтона [154]. 
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За відсутності більш-менш єдиних методологічних підходів до 

класифікації політичної поведінки, вважає В.Северенюк, її слід класифікувати 

(з чим ми також згодні) за чотирма основними параметрами: рівень; вид; 

форма; тип [127, с. 118].  

Якщо політична поведінка окремої людини, навіть групи певною мірою 

досліджена і пояснена, то до сьогодні найбільші суперечки точаться навколо 

понять «маса» і «натовп». Власне, найбільше дискусій навколо цих понять (в 

тому числі їх схожість, особливість, розходження і т. ін.) було започатковано 

після появи у ХХ столітті таких праць відомого французького вченого 

Г.Лебона як «Психологія натовпів», «Психологія народів і мас» (останню 

працю було видано у 1896 році російською мовою) та ін. Згадаймо, бодай, таке 

яскраве зауваження Г.Лебона: «У душі юрби переважає не прагнення свободи, 

а потреба підкорення; юрба так жадає скорятися, що інстинктивно 

упокоряється тому, хто оголошує себе її володарем» [72, с.169]. 

Те, що масова поведінка – специфічний, особливий вид поведінки, яку 

наділяють як позитивами, так і негативами, стверджували С.Московій, 

В.Ленін, Х.Гассет та багато інших фахівців, політиків, громадських діячів. Тут 

важливо брати до уваги таку суттєву думку відомого соціолога ХХ століття 

С.Кара-Мурзи: «Тисячі індивідів, відокремлених один від одного, можуть у 

певні моменти підпадати одночасно під вплив деяких сильних емоцій чи 

якоїсь великої національної події і набувати, таким чином, всіх рис 

одухотвореного натовпу… Цілий народ під дією певних впливів інколи стає 

натовпом, не являючи собою зібрання (масу) у власному значенні цього слова 

[58, с.127]. Промовисте зауваження, яке, вважаємо, слід брати до уваги, коли 

ми намагаємося пояснити феномени Майданів, «кольорових» революцій, 

інших великих людських зібрань останніх років в багатьох країнах. 

Акцентуємо увагу на тому, що визначальними у політичній поведінці 

особистості є саме психологічні особливості взаємозв’язку людини і політики. 

Їх досліджують політичні психологи, але робіт на таку проблематику поки що 

дуже мало. 
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Соціальні, політичні науки розглядають особу як соціальний індивід, 

своєрідний первинний, неподільний елемент політичної системи, як окрему 

людину, особистість, що має відповідні політичні права і свободи та 

персонально відповідальна за акти власної поведінки в політичній сфері [104, 

с.293]. 

Психіка і поведінка людини є продуктами біологічних і соціальних 

процесів. Ми поділяємо думку, що в переважній більшості сучасних 

суспільств люди вибирають ті мотиви і цінності, мету і засоби, лінію 

поведінки, якими вони керуються саме в конкретній суспільно-політичній 

життєдіяльності [43, с. 258]. Це означає також, що відповідні суспільно-

політичні умови, суспільні відносини, стиль життя, у свою чергу, формують 

цінності, мотиви, потреби особистості. 

Особа є водночас об’єктом і суб’єктом політики. З одного боку, навіть 

всупереч бажанню, тією чи іншою мірою людина постійно перебуває під 

впливом політики, політичних процесів, а з іншого боку, як носій певних 

політичних якостей вона залучається до конкретного політичного процесу як 

представник держави, нації, народу, соціальної групи. І залучається не 

автоматично, а як носій їх інтересів, намірів, сподівань. 

Кожній людині властиве індивідуальне ставлення до політики. Її участь 

у політичних процесах залежить від особистісних характеристик, а також від 

конкретних матеріальних, соціально-культурних, політико-правових умов. 

Так, малоосвічена, з низькою загальною та політичною культурою людина 

найчастіше становить простий об’єкт політичного впливу, маніпулювання з 

боку інших. Нижче про це йтиме мова ще більш предметно. У суспільствах з 

високорозвиненими демократичними засадами і нормами безпосередню 

участь у політичних процесах бере значно більше людей, ніж у суспільствах з 

низьким рівнем демократії. Це спостерігається скрізь і фактично є 

об’єктивним процесом. 

Реальним учасником політичної життєдіяльності людину робить її 

політична соціалізація як своєрідний процес політичного дозрівання особи, 
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знаходження власного політичного «Я» за рахунок як засвоєння політичного 

досвіду, практики попередників, так і саморозвитку, самореалізації. Це 

двоєдиний і неподільний процес. 

Політична соціалізація – явище складне і неоднозначне. Тут 

основними поняттями є соціалізація взагалі, ресоціалізація і власне 

політична соціалізація. 

Проаналізуємо ці поняття детальніше, оскільки в цьому є потреба. 

Соціалізація – це процес включення індивіда в суспільство через 

засвоєння ним досвіду власного та інших поколінь, закріпленого в культурі. 

Позаяк людина, її оточення, власне суспільство постійно змінюються, процес 

соціалізації є безперервним, постійним. Тобто, людина соціалізується все своє 

життя. При цьому можна акцентувати увагу на тому, що ступінь інтенсивності 

соціалізації людини різний. Так, об’єктивно найдинамічніше, найпомітніше 

процес соціалізації виявляється у людині в підлітковому, молодіжному віці, 

коли набуває знань, відбувається її фізичний та психологічний розвиток. 

В інші вікові періоди найчастіше дається взнаки процес ре соціалізації, 

тобто перенавчання тому, що було вивчено і засвоєно в дитинстві та юнацькі 

роки і що справді становить відповідні засади особистості. Це природно, 

позаяк з розвитком суспільства, людей набутий особистістю життєвий досвід 

часто втрачає актуальність, його треба поновлювати, відмовляючись багато 

від чого, що раніше людина знала, вміла, використовувала для практичного 

життя. 

Політична соціалізація – це процес засвоєння законів, поступове 

формування необхідних соціальних навичок, усвідомлення  власних прав і 

способів їх реалізації, розуміння складових відносин між людьми і 

соціальними інститутами. 
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Розглядаючи політичну соціалізацію як своєрідний механізм, необхідно 

враховувати такі основні політичні чинники соціалізації: характер і тип 

державного влаштування, політичний режим, інститути, партії і організації. 

Вирізняють таким чином два основних періоди політичної соціалізації 

людини. Перший охоплює дитячі та юнацькі роки, другий – активне доросле 

життя та діяльність. 

З огляду на те, що політична соціалізація зумовлена конкретно-

історичними умовами функціонування суспільства, характером політичної 

життєдіяльності, найоптимальнішим є таке визначення цього поняття. 

Політична соціалізація – це засвоєння особою певного соціального і 

політичного досвіду, нагромадженого суспільством і сконцентрованого в 

культурних традиціях, цінностях, нормах статусної і рольової поведінки. 

Не розглядаючи детально механізм та особливості політичної 

соціалізації, зауважимо лише, що її результатом є вміння людини 

орієнтуватися в суспільно-політичному просторі; брати участь у розв’язанні 

соціально-політичних та інших проблем, пов’язаних з управлінням різними 

справами суспільства і держави. 

Раніше основний акцент у процесі соціалізації особистості робився на 

засвоєнні людиною інформації, певних норм і цінностей, а пізніше – на 

самостійному аналітичному підході до засвоєння інформації, її опрацюванні, 

вмінні використовувати у практичній діяльності. При цьому особливе 

значення має те, якою мірою соціалізація особи сприяє її поведінковій 

діяльності у процесі виборів, референдумів, іншого визначення громадської 

думки, участі у суспільно-політичній діяльності, при прийнятті рішень, що 

стосуються політики. 

Механізм, канали політичної соціалізації у кожного суспільства свої. Це 

пов’язано з передаванням особі певних  традицій, залучення до домінуючої 

політичної культури. При цьому існують і так звані універсальні, суспільно 
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значущі інститути політичної соціалізації, до яких зараховують сім’ю, систему 

освіти, засоби масової інформації, державні, партійні, громадські організації, 

окремі політичні події і акції. Які з них найважливіші, домінуючі, – 

визначитися важко, а то і не можливо. Для кожної людини їх рейтинг різний. 

Роль, значення, спрямованість та ефективність дій різних інститутів 

політичної соціалізації особи залежать від багатьох обставин: особливостей 

політичної системи в конкретній країні, її стабільності, правового поля, рівня 

демократизації, стану розвитку громадянського суспільства та ін. 

У процесі політичної соціалізації людина опановує певні соціальні, 

політичні ролі, випробовує їх у процесі власної діяльності. Ці ролі є надто 

динамічними і мінливими. 

Ефективність політичної соціалізації, її глибина (предметність) залежать 

від віку людини, здобутих знань, практичного життєвого досвіду, сприйняття 

політичного життя, об’єктивної критичної оцінки дійсності тощо. 

Політична соціалізація  як процес включення особи в політичне життя 

має такі основні елементи: 

 політичні інтереси; 

 політичні потреби; 

 політичні знання; 

 політичні ствердження; 

 політичні емоції; 

 політична воля; 

 політична активність; 

 політичну діяльність. 

Вирізняють політичну соціалізацію особистості первинну і вторинну. 

Первинна політична соціалізація пов’язана переважно зі здобуттям 

знань, у тому числі й у галузі суспільних, політичних наук, засвоєнням певних 

норм, цінностей. 
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Вторинна політична соціалізація спостерігається тоді, коли людина 

здатна до самостійного продукування різних норм і цінностей, тобто здатна 

утворювати власну індивідуальну політичну культуру (субкультуру). 

Політична соціалізація, як і соціалізація особистості взагалі, неможлива 

не лише без відповідних суспільних, соціальних умов, а й насамперед без 

свободи людини, як особистості. 

Свобода людини – багатопланове явище. Йдеться про свободу 

економічну, політичну, духовну, гносеологічну, кожна з яких має відповідний 

характер і особливості. 

Свобода економічна – це не просто свобода від експлуатації, а свобода 

і можливість вибору щодо прийняття економічних рішень: ким, де, в якому 

статусі, за яких умов тощо людина бажає й може працювати. Йдеться про 

суб’єктивний момент економічної свободи. 

Свобода політична – це відповідний політичний комфорт, який 

створює умови для користування максимумом громадянських, політичних 

прав і свобод, для активної участі окремо взятого громадянина в управлінні 

державними і суспільними справами. Політична свобода можлива лише за 

відповідного рівня демократії. 

Свобода духовна – це свобода вибору ідей, ідеалів, ідеології, світогляду. 

Часто таку свободу називають свободою совісті. Духовно вільною може бути 

лише людина певного рівня знань, культури, у тому числі й культури 

політичної. Залежність тут, як правило, пряма і однозначна. Перша значніше 

залежить від другої. 

Свобода гносеологічна – це здатність людини діяти так широко і 

маштабно, як вона спроможна пізнавати навколишній світ – світ природи і 

соціального миру. 

Свободу особистості потрібно розглядати в тісному поєднанні з її 

відповідальністю, без такої єдності прогресивний суспільний розвиток 

людського загалу нереальний. 
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Існують такі форми політичної участі людини в політичній 

життєдіяльності суспільства: 

 узгодження власного життя, діяльності з органами влади 

відповідно до основних конституційно-правових норм; 

 участь у виборчих кампаніях, референдумах, формуванні 

представницьких органів різних рівнів – від місцевих до 

центральних; 

 участь у демонстраціях, мітингах, пікетуваннях, інших 

організованих формах політичного процесу; 

 безпосередня політична діяльність у формах і на посадах повзаних 

з виконанням функцій представника влади, депутатського корпусу 

тощо; 

 політична діяльність, яка фактично є для людини основним 

заняттям, джерелом її існування. Це – державні діячі, лідери 

політичних партій, об’єднань, теоретики-ідеологи та ін. 

Своєрідність і особливості політичного процесу завжди зумовлюються 

відповідною політичною поведінкою, діяльністю його учасників, суб’єктів 

політичного процесу. У свою чергу, політична діяльність визначається, 

власне, природою політики – встановленням відповідних політичних відносин 

між суб’єктами політики, які мають не лише однакові, а й протилежні запити 

та інтереси, судження і напрями активності. 

У сукупності політична поведінка різних суб’єктів є взаємодією, яку 

називають політичними відносинами. 

Політичні відносини мають відповідні особливості та характеристики. 

Вони виникають та існують за активної участі свідомості й виявляються у 

відповідних вчинках, процесах. При цьому розрізняють дві форми існування 

політичних відносин: політичну діяльність і політичну організацію. Якщо в 

політичній діяльності відбивається динамізм політичних відносин, їх 

залежність від зусиль конкретних учасників політичного процесу, то 

політична організація відображає відповідну структурованість політичних 
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відносин, їх сформованість на основі відповідних норм і правил. Останній 

аспект політики часто ще називають інституціональним. 

Політична участь не тільки забезпечує реалізацію інтересів і запитів 

громадянина у процесі політичної діяльності, а й водночас, як 

зазначалося, є дієвим засобом політичної соціалізації, формування 

політичної культури, громадянської позиції особи. 

У процесі політичної діяльності політик, громадський діяч неодмінно 

вступають у певні контакти, засвоюють ідеологію, беруть участь у політиці 

безпосередньо як дійові особи. Ці відносини багато в чому визначаються тим, 

якою мірою політик, громадський діяч знають їх сутність, особливості 

функціонування, прийоми та технології політичної діяльності. Скажімо, 

необхідно добре усвідомити, що таке держава, коли і як вона виникає, які 

виконує функції. Це саме стосується й політичних режимів, позаяк політику 

доводиться жити і діяти не взагалі, а в умовах існування конкретного 

політичного режиму, діяльності політичних партій, громадських об’єднань, 

інших суб’єктів політики. 

Політична життєдіяльність – це сукупність політичних дій, явищ, 

процесів, можливих лише за наявності відповідних складових. 

Схарактеризуємо найважливіші з них. 

Політичний процес завжди відбувається в широкому спектрі 

найрізноманітніших політичних поглядів, думок, уявлень, оцінок, дій. 

Політичні погляди – це суб’єктивно–об’єктивоване відображення 

політичного, суспільного буття у свідомості людей, предметне ставлення 

до нього. Такі погляди мають багато форм прояву: боротьба протилежних 

поглядів, політична пасивність і активність; підтримка або і заперечення 

певних політичних дій, актів, вчинків, байдуже ставлення до них тощо. 

Політичні погляди існують на рівні не лише окремої особистості, а й 

соціальної групи, політичної партії та громадської організації. Вони постають 

як систематизовані (доктрини, програми, платформи, заяви, звернення тощо), 

а також на буденному рівні (окремі судження, думки, оцінки, що базуються не 
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лише на наукових засадах, а й на засадах хибних, містифікованих, нереальних, 

утопічних). 

Найпоширенішим елементом будь-якої політичної діяльності є 

політичний аргумент. 

Політичний аргумент – це певна інформація, факт, явище, їх 

сукупність, які використовуються для підтвердження істинності будь-

яких суджень, точок зору, концепцій, доктрин або теорій. 

Як правило, політичні аргументи використовують для визначення мети, 

завдань, форм, шляхів та методів досягнення результатів політичної діяльності 

в боротьбі насамперед за владу, її утримання і використання. 

Політичні аргументи можуть бути коректні, некоректні, вагомі та 

несуттєві залежно від політичних, суспільних умов, в яких політичні 

аргументи використовуються. 

У політичній діяльності часто виникає і дається взнаки таке явище, як 

баланс політичних інтересів і сил. Це – система показників, що 

характеризують позитивні та негативні якості взаємодіючих суб’єктів 

політики, політичної діяльності, збіжності або незбіжності їх цілей та 

інтересів. 

Баланс політичних інтересів і сил – необхідна умова стабільності та 

результативності політичних процесів, особливо при розв’язанні 

загальнонаціональних, загальнодержавних питань і проблем. 

Політичний процес важко уявити без політичної дисципліни. Це – 

правило, обов’язкове для членів певної організації, партії, групи, об’єднання. 

Стан, характер політичної дисципліни – явище конкретно-історичне, що 

залежить від багатьох складових, однак насамперед від політичного ладу, його 

природи, політичної культури суспільства, єдності, демократичних засад 

суб’єкта політики. 

Політичні процеси часто супроводжуються політичними демаршами. 

Як психологічний засіб впливу на політику, розвиток політичних подій 

політичний демарш – це виступ будь-яких суб’єктів політики (громадян, 
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партій, об’єднань, державних органів тощо) на підтримку або, навпаки, 

засудження певних дій, рішень, явищ, вчинків, від яких залежить доля 

політичного процесу, його розвиток. 

Надто поширеним явищем у політиці взагалі є гегемонізм. Він базується 

на бажанні досягати світового панування, влади над іншими людьми, 

народами, країнами. 

Гегемонізм заперечує рівність, рівноправність на світовій арені, 

стверджує «природне» право одного народу владарювати на іншими, 

претендує на право і «особливу» відповідальність за долі інших народів і 

країн. 

Гегемонізм особливо дається взнаки після розпаду СРСР, створення 

практично  однополюсного світу (гегемонія США), посилюється у процесі 

подальшої глобалізації. 

Країни, що прагнуть до гегемонії в будь-якому регіоні планети, 

намагаються забезпечити владарювання в економіці, воєнній, духовній 

сферах. Переваги над іншими країнами вона намагаються довести, 

принижуючи інших, нав’язуючи їм власні уявлення, цінності, стереотипи, 

посягаючи на суверенні права інших народів і країн. 

Перепоною для політики гегемонізму може бути лише широке 

рівноправне, демократичне міжнародне співробітництво, формування системи 

колективного захисту і безпеки. 

Політичний гегемонізм близько межує з політичним тиском як 

поширеним методом політичного впливу, боротьби. 

Форм політичного тиску багато. Основними з них є такі: 

 парламентські (виступи, заяви, протести, депутатські запити, 

висловлювання підтримки, недовіри); 

 непарламентські (мітинги, пікети, загрози, виступи в засобах 

масової інформації, голодування тощо). 

Найзначнішим засобом політичного тиску є погроза, а то й 

застосування військової сили. 
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Розмірковуючи про моральність, етичність в політиці, не можна обійти 

боком проблему насильницьких дій у політиці. Якою б мірою демократичним, 

цивілізованим не було суспільство (ідеологія не насилля в політиці Махатми 

Ганді – скоріше виключення, ніж правило) – насилля в ньому (пряме, 

опосередковане чи інше) існує, бо ніколи не зникне ситуація, коли одна 

людина, чи група людей, нав’язує свою волю іншим. Інша справа, дбати про 

те, щоб насилля було останнім і максимально виключним аргументом у 

політиці. Це стосується як окремої людини, групи так і маси, влади, будь-яких 

суб’єктів суспільно-політичного процесу. Оскільки насилля – невід’ємна 

складова політичного життя [126, с. 18-21, 93-101], насилля «повинно бути 

поставлене у  жорсткі юридичні і моральні рамки. По-перше, воно повинно 

здійснюватися у суворій відповідності з демократично прийнятим законом; 

по-друге, воно повинно бути спрямоване безпосередньо проти суб’єктів 

насильницьких дій і не супроводжуватися ліквідацією фундаментальних прав 

і свобод; в-третіх насилля не повинно виходити з межі загальнолюдської 

моральності» [111, с.65]. «Далеко не все в людській діяльності, - зазначає 

український політолог М.Остапенко, - контролюється і фіксується свідомістю, 

це значить, що не всі моделі поведінки індивідів і груп можна вивести з 

моделей їх свідомості» [95,с.9]. «Безумовною є точка зору, - пише німецький 

політолог К.Шмід, - що демократія означає правління, при якому відсутні 

дисципліна і порядок. Там, де законні вимоги не виконуються окремими 

громадянами, чим може бути нанесена шкода державі і суспільству, 

обов’язком виконавчої влади є унеможливлення такої шкоди примушенням за 

допомогою закону» [147, с.13]. Звідси, між іншим, легко зробити висновок і 

про те, що демократія це не воля натовпу, не якісь необмежені і свавільні дії, 

але законно закріплений порядок. Це, до речі, дає підстави окремим 

правознавцям, політикам стверджувати, що право є вищою ніж політика 

соціальною, суспільною субстанцією, і така думка далеко не позбавлена сенсу. 

Аналізуючи взаємини політики і моралі в умовах реформування 

українського суспільства в перші десятиріччя Незалежності України, цікаві 
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ствердження виклав В.Корнієнко. Він вказує на таку складну колізію, яка 

пов’язана із поняттям «ми» і «вони». «Ми» - це ті, хто не має влади, вважає 

себе «простим народом» і «вони» - ті, які цю владу мають і розпоряджуються 

нею. Зміст політичної моралі «ми» відповідає явному, офіційному, що підлягає 

правовому контролю; «вони» - таємному, неофіційному, що випадає зі сфери 

правовідносин» [109, с.358]. 

Другою по значенню В.Корнієнко називає колізію, «пов’язаною із 

зростанням претензій громадян до апарату щодо участі їх і управлінні 

державою» [Там само]. Він вдало підмітив, що апарат (державний, 

політичний), з одного боку, намагається відтиснути маси людей від політики, 

а, з іншого, і, одночасно, створює ілюзію їх участі у політиці (вибори, 

референдуми, інші політичні акції, найперше, загальнонаціонального 

масштабу). 

Між ідеалами і реаліями будь-якого суспільства ніколи не має і, скоріше 

за все, ніколи і ніде не буде існувати прямого і тісного взаємозв’язку, а тому 

постає завдання величезної ваги – забезпечити біль-менш цивілізовані їх 

взаємовідносини. Вважаємо, що саме політика і має бути важливішим 

інструментом у цьому процесі. 

Абсентеїзм (лат. аbsentia – відсутність), політична апатія, аполітичність 

хоч і дещо різні ознаки індеференитної, байдужої поведінки людини, її 

ставлення до політики, однак їх «схожість» у тому, що  вони визначають 

ступінь участі людини у будь-яких суспільно-політичних процесах. Так, 

абсентеїзм в першу чергу пов'язують із неучастю людини у виборчих процесах 

[108, с.5]. Відомі політологи А.Коен і Р.Мерток пояснювали абсентеїзм не 

інакше, як «поведінку-відхилення» від реальних демократичних процесів у 

суспільстві, як форму конформізму, а тому у ряді країн (Аргентина, Бельгія, 

Нідерланди) абсентеїзм пов`язуються із юридичним обов’язком громадян. 

Хоча, з одного боку, за абсентеїчну позицію громадян штрафують, обмежують 

їх підприємницьку діяльність, позбавляють можливості вступити на державну 

службу, а то і піддають тюремному ув’язненню, є країни, де за участь у 
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голосуванні виплачують грошові винагороди, або надають додаткові дані до 

відпустки і т. ін. Це – неширока, але існуюча практика. 

Взаємодію моралі і політики філософи, соціологи, політологи, історики, 

представники інших суспільних наук століттями пояснювали неоднозначно, а 

то і діаметрально протилежно. Великий Н.Макіавеллі мораль і політику 

категорично роз’єднував, а І.Кант, навпаки, писав про те, що мораль є 

«сукупність… безумовно владарюючих законів, у відповідності з якими ми 

повинні вести себе…» [56, с.289-290]. 

В.Ключевський, - видатний російський історик вважав, що причиною 

народних смут, інших непорозумінь і катаклізмів є рівень політичної 

свідомості, нерозуміння народом, що він і є владою, неспроможність навіть 

уявити собі, що цар може бути без народу, а держава без царя [30, с.129], а 

видатний російський філософ В.Соловйов наполягав на тому, що політика і 

мораль постійно знаходяться у щонайтіснішій єдності. 

Немало вчених робило акцент на тому, що мораль зароджувалося 

набагато раніше ніж політика, появу якої, головним чином, пов'язують із 

виникненням класів і формуванням держав. Тобто, політичні регулятори 

суспільних відносин з'явилися, дійсно, трохи пізніше від моральних. 

Крім того, в основі моралі знаходяться такі антиподи як добро і зло, 

погано і добре, справедливо і несправедливо і т. ін., тоді як в центрі політики 

знаходиться інтерес людини, групи, класу, держави. 

Врешті, політика, загалом повернута, апелює до загального, тоді як 

мораль – до людини (особистості). 

Ніби-то, все зрозуміло, однак навіть на питання, чи повинен бути 

моральним політик, маємо далеко не однозначні відповіді. Так, цитований 

нами російський філософ нашого часу І.Гобозов пише: «Політик як політик не 

може бути і не зобов’язаний керуватися моральними нормами і принципами. 

Але як людина він повинен бути високоморальним, дотримуватися і поважати 

усі моральні правила, показувати у всьому особистий приклад для своїх 

громадян» [Там, с.132]. Як провести цей поділ на людину і політика, оскільки 
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нижче все ж І.Гобозов завершує цитату словами: «Аморальній людині не місце 

в політиці» [Там само]. 

Специфіку трансформації політики, політичних процесів у ХХ-ХХІ 

століттях в плані моралі, етики вдало визначає відомий російський політолог 

К.Гаджієв, який пише: «В останні роки помітно зросло значення символічної 

політики, політики театру, заснованої на образах, або іміджах політичних 

діячів, спеціально сконструйованих на потребу владарюючих настроїв і 

смаків» [24, с.339]. Вчений зазначає, що за сучасних інформаційних умов, 

новітніх технологій, засобів психологічного впливу на громадян, політичні 

процеси максимально режисуються, здійснюються на догоду політикам, 

групам інтересів і тиску, а тому далеко не завжди відповідають реальному 

стану справ у країнах і суспільствах, а, понад усе, інтересам і потребам 

громадськості. Реально порушуються цивілізований зв'язок, взаємин політики 

і моралі, політики і етики. Політична етика, – зазначає К.Гаджієв, – це 

нормативна теорія політичної діяльності, що стосується таких 

основоположних проблем, як справедливий соціальний устрій, взаємні права і 

обов’язки керівників і громадян, фундаментальні права людини і громадянина, 

розумне співвідношення свободи, рівності, справедливості і т. ін. [Там само, 

с.487]. 

Проблеми взаємин політики і етики (моралі) – це об’єктивна реальність, 

оскільки, як зазначав К.Боллестрем, «політична дія розгортається  в полі 

напруги між владою і мораллю» [5, с.84], а видатний німецький соціолог і 

політолог М.Вебер однозначно зазначав: «Дійсною професією справжнього 

чиновника… не повинна бути політика. Він повинен «управляти» перш за все 

безпристрасно… більшою мірою офіційно» [19, с.666]. 

Що принципово роз’єднує діяльність політика і чиновника? Найперше – 

різні принципи відповідальності (чиновник має виконувати рішення свого 

керівництво, а політик несе повну відповідальність за усі свої дії, за увесь стан 

справ, перед своєю партією, організацією) різниця у функціональних 

обов’язках і т. ін.  
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Слід особливо підкреслити те, що останнім часом фахівці все помітніше 

виділяють зростаючу політичну роль бюрократії. Вона помітно впливає на 

розробку і прийняття політичних рішень, стратегій і програм, не лише активно 

виконує «часто-густо політичні та соціальні замовлення правлячої еліти» [22, 

с.199], але й сама займається політичною діяльністю. 

Політична апатія, аполітичність в цілому повинна розглядатися набагато 

ширше, багатоаспектніше, оскільки вона пов’язана далеко не лише із 

сумлінням, позицією людини. Аполітичність (від грец. а – заперечення, 

politics – мистецтво управління державою) може виникати за багатьох 

обставин: а) людина відчуває свою непотрібність, незапитанність у 

політичному житті; б) людина вступає в конфлікт з владою, яка втрачає в її 

очах свій авторитет; в) в державі не створені необхідні умови для суспільно-

політичної реалізації людини і т. ін. [106, с.35] 

Американський політолог С.Хантінгтон стверджує, що у суспільствах, 

де ресурси і влада зосереджені під контролем однієї або декількох соціальних 

груп, існують так звані деприсовані соціальні групи, які мають низький рівень 

політичної і соціальної активності. Однак, саме за рахунок їх політичної апатії 

і забезпечується соціально-суспільна стабільність [154, с.22]. Тобто, влада у 

таких суспільствах відчуває велику потребу у тому, аби значна частина 

громадян були індиферентними, байдужими до суспільно-політичних 

процесів. 

Вирізняють два основних типи політичної поведінки: закритий і 

відкритий [с.126-133]. 

Для закритого типу політичної поведінки характерна політична 

бездіяльність, або так звана нульова політична активність. ЇЇ причина 

полягає в тому, що окремі люди реально не можуть займатися політичною 

діяльністю, не мають для цього відповідних можливостей.  

Зрештою, перешкоджати політичній діяльності можуть і апатія 

(відсутність інтересу до політичної діяльності), аномія, тобто такий стан 

психіки людини, коли вона відчуває, що фактично політична життєдіяльність, 
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образно кажучи проходить повз неї. Участь у політичній діяльності залежить 

також від матеріальних, соціальнокультурних і політико-правових умов, що 

існують у суспільстві. Політична бездіяльність – складне і неоднозначне 

явище, що значною мірою зумовлене і особистісними рисами і 

характеристиками людини. 

Для другого типу політичної поведінки – відкритого – властива 

здебільшого вмотивована, цілеспрямована, раціональна, відповідно 

психологічно і емоційно зумовлена політична діяльність.  

Важливого значення в контексті політичної психології набувають 

психологічні складові політичної поведінки людей, а отже, і політиків. 

Загалом психологи вирізняють три форми виявлення активності людини: 

інстинктивну, навичкову і розумову. Відповідно до цієї класифікації 

розглядають і різновиди політичної поведінки. Фактично в політиці 

спостерігаються всі прояви людських інстинктів: самозбереження, 

жорстокість, агресія, насилля, солідарність та ін. 

Коли розглядають політичні навички, то йдеться про певні вміння, 

звички, стереотипи. Однак потрібно враховувати, що навички не завжди 

сприяють позитивній діяльності політика. Старі навички, наприклад, 

гальмують діяльність політика в нових умовах. Втім, будь-яка політична 

система вкрай зацікавлена, щоб населення, пересічні громадяни, а не лише 

професійні політики мали певні політичні навички. 

Основною ознакою розумової поведінки є цілеспрямованість. Її 

забезпечують за рахунок різних програм, ідеологічних схем, концепцій, акцій, 

кампаній тощо. 

Механізм політичної поведінки неоднозначний і складний. 

Незалежно від власного бажання кожний політик тією чи іншою мірою 

виконує багато функцій, основними з яких (згідно з їх суспільним, політичним 

значенням) є такі: 



150 

 

 об’єднання суспільства, громадян навколо цінностей, інтересів, 

мети і завдань. Особливо виразно ця функція виявляється в 

діяльності політиків – лідерів політичних партій, об'єднань; 

 пошук і прийняття оптимальних політичних рішень. Реалізація 

такої функції потребує певних аналітичних навичок, уміння 

порівнювати, вибрати найефективніші рішення. Це значною 

мірою залежить від певного політичного чуття, вміння 

передбачати, прогнозувати, а то й ризикувати заради досягнення 

очікуваного результату; 

 захист громадян від проявів беззаконня, самоуправства, 

бюрократії, підтримання громадського порядку. Ця функція як 

жодна інша експлуатується політиками, громадськими діячами 

найчастіше, стаючи знаряддям дешевого популізму;  

 зміцнення політичних зв’язків з масами. Без цього політик швидко 

відчужується від прихильників; 

 ініціювання, оновлення та генерування оптимізму і соціальної 

енергії мас, мобілізація їх на реалізацію певних цілей і завдань. Ця 

функція широко використовується політиками-популістами, 

трибунами, майстрами проголошення гучних промов, людьми, що 

добре володіють словом і пером. 

Політичний процес охоплює загалом такі види діяльності, як політична 

участь і політичне функціонування. 

Політична участь насамперед має на меті формування у процесі 

політичної діяльності певних позицій, вимог, настроїв а політичне 

функціонування – це професійна політична діяльність, мета якої – 

розробляти правові норми, управляти різними політичними інститутами. 

Складним феноменом політичної участі є масова стихійна 

поведінка. Ще у другій половині ХІХ ст. сформувалося практично дві 

соціально-психологічні школи, які досліджували і продовжують досліджувати 

цей складний феномен. Німецька школа «психології народів» (Г.Штейнталь, 



151 

 

М.Лазурус, В.Вундт та ін.) та франко-італійська школа «психології мас» 

(Г.Лебон, Г.Тард, Ш.Сігеле, В.Парето та ін.). У Росії свого часу феномен 

масовидних явищ ґрунтовно досліджували М.Михайловський (суб’єктивна 

соціологія), А.Чижевський (геліопсихологія), В.Бехтерев (колективна 

рефлексологія). 

Фактично під масовою стихійною поведінкою розуміють різні 

форми поведінки натовпу (великих груп людей), циркуляцію слухів, 

паніки та інших масових явищ. Така поведінка зумовлена відповідною 

масовою свідомістю, яка до того ж є похідною від економічного базису 

суспільства, має системний характер, виявляється на трьох основних рівнях – 

індивідуальному (окрема людина), груповому (малі та великі групи) і 

цілісному (загальносуспільному). 

Крім того, масова свідомість має такі особливості, як високий 

динамізм, суперечливість і спонтанність, залежить від великої кількості 

чинників. Вона зумовлює характер і особливості таких якостей, як масова 

думка, настрої, поведінка. 

Масова свідомість доволі характерна такому різновиду соціального 

організму, як натовп. При цьому важливо, що саме в натовпі завдяки 

анонімності непомітною і нереалізованою є індивідуальність людини, її 

особливості, неповторність. Саме за таких умов поведінка окремої людини, 

натовпу загалом є мінливою, непрогнозованою, ризикованою і нерідко, навіть 

загрозливою. Подібна поведінка практично не буває свідомою, позаяк натовп 

механічно утворюється і механічно діє, керуючись емоціями, психологічними 

спонуканнями, провокаціями. Часто натовп діє під впливом крайньої 

поведінки окремих осіб, груп людей, одного або кількох лідерів, піддаючись 

також на найрізноманітніші провокації. 

Психологи розрізняють кілька типів натовпу. 

Оказіональний натовп (від англ. оccasion – випадок) – це велика 

кількість людей (зіваки), що зібралися з причини буденного інтересу, 

наприклад, до вуличної події. 
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Конвенційний натовп (від англ. сonvention – умовність). Такий натовп 

утворюється з приводу передбачуваної, очікуваної події (мітинг, збори, 

концерт на вулиці, футбольний матч тощо). Інтерес людей у такому натовпі 

цілеспрямовані ший, ніж за попередніх обставин. 

Експресивний натовп (від англ. еxpression – вираз) – це такий, натовп, 

який час від часу демонструє певну емоцію (радість, захоплення, незгоду, 

протест та ін.). 

Екстатичний натовп (англ. еcstasy) – екстремальна система 

експресивного натовпу, коли, наприклад, люди дійшли екстазу і рвуть на собі 

одяг, б’ють себе тощо. 

Діючий натовп (англ. аctive). Це найскладніше і найзагрозливіше 

явище, позаяк такий натовп під впливом емоцій, закликів, вчинків окремих 

людей, навіть, не завжди лідерів, активно діє. Зокрема, це може бути натовп 

повстанців, бунтівників, людей, охоплених панікою, тощо. 

Політик як такий не існує поза політичною діяльністю. Політична 

діяльність – складова людської діяльності, специфічна особливість якої 

полягає у спрямованості на реалізацію політичних інтересів суб’єктів 

політики і насамперед на завоювання, утримання та реалізацію влади 

(різної форми і різних рівнів). 

До структури політичної діяльності входять її об’єкти і суб’єкти. 

Об’єктами є політична влада, політико-владні структури, суб’єктами – 

політичні партії, рухи, об'єднання, політики, громадські, державні діячі, групи 

тиску, групи інтересів та ін. 

З огляду на велику кількість складових існують різні рівні 

політичної активності особи: 

 член суспільства, що має мінімальні політичні погляди, 

мінімальну активність; 

 член суспільства, що бере активну участь у політичній 

життєдіяльності; 

 член політичної, громадської організації; 
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 громадський політичний діяч; 

 професійний політик; 

 політичний лідер. 

Зрозуміло, що це далеко не повний перелік. 

На характер, особливості політичної діяльності впливають об’єктивні та 

суб’єктивні детермінанти. До об’єктивних належать запити, потреби, 

інтереси, до суб’єктивних – політична культура, політична свідомість 

суб’єктів політичного процесу. 

Вирізняють політичну діяльність теоретичну і практичну. Перша – 

законотворча, ідеологічна, соціологічна, науково-організаційна, методична 

діяльність, друга – діяльність урядова, депутатська, робота в органах 

місцевого сома врядування, політичних партіях, суспільно-політичних рухах, 

об'єднаннях, участь у референдумах, виборах, мітингах, опитуваннях 

громадської думки, маршах протесту тощо. 

Політичну діяльність здійснюють на громадських або професійних 

засадах. 

Політичною діяльністю на громадських засадах вважають таку, коли 

той, хто здійснює її, не отримує матеріальної чи іншої винагороди, до того ж 

виконує її поза основною професійною діяльністю. 

До політичної діяльності на професійних засадах зараховують 

депутатську діяльність, роботу на посадах і в робочих апаратах політичних 

партій, громадсько-політичних об'єднань тощо. Така діяльність найчастіше 

пов’язана з матеріальною винагородою. 

Польський політолог А.Боднар виділяє декілька типів ролей в політиці, 

а саме: 

 рядовий член суспільства, громадянин, що не впливає на політику 

і не бере участь у політичній діяльності; 

 людина, громадянин, що є членом певної громадської організації 

(рядовий її член) і бере певну участь у політичних процесах; 

 громадянин, що активно працює в партії, громадській організації; 
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 громадський, політичний діяч; 

 професійний політик (політика – його безпосередня діяльність); 

 політичний лідер (найперше загальнонаціонального, а то і 

світового рівня) [94, с.66]. 

Зрозуміло, що така класифікація є, певною мірою, умовною, оскільки 

провести чітку межу між типами ролей в політиці практично неможливо. На 

нашу думку, майже вирішальним фактором, що визначає взаємини людини й 

політики, є мотиваційна сфера: чому, для чого, з якою метою, на основі яких 

цінностей і інтересів, психологічних та інших засад людина діє або бездіє у 

політичній сфері. Провідними домінантами участі у політичній діяльності є 

ідеї (ідеали), цінності, інтереси і потреби людини, які найперше обумовлюють 

сенс її життя. 

Істотне значення для вмотивованої та продуктивної діяльності політика 

будь-якого рівня має його соціально-психологічна готовність до цього. У 

структурі такої готовності психологи розрізняють кілька взаємозумовлених та 

взаємопов’язаних компонентів: мотиваційний, когнітивний, операційний 

та особистісний. 

Крім того, політична діяльність, особисто її ефективність, тісно 

пов’язана з тим, як взаємоузгоджені «Я – реальне» і «Я – ідеальне». У першому 

випадку йдеться про те, яким реально є політик, а у другому - яким він себе 

уявляє, яким його бачать інші. Відомо, що багатьом людям властиве надмірне 

завищення власних якостей, перебільшення можливостей. 

Політична діяльність, як і будь-яка інша, передбачає цілеспрямовану і 

певним способом мотивовану активність людини в конкретний період. При 

цьому для політичної діяльності велике значення має психологічна готовність 

людини до такої діяльності, тобто сукупність усього необхідного для 

ефективного розв’язання певного завдання, проблеми. Психологічна 

готовність є своєрідним стартовим моментом у діяльності взагалі, а тому 

і в діяльності політичній. 
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Для політика багато обставин можуть стати стартовими в конкретній 

діяльності, дії. Це, зокрема, глибоке знання та розуміння суті, необхідності 

того, заради чого політик діє, спонука до такої дії з боку інших людей, суто 

душевний порив та ін. У будь-якому разі політик починає діяти тоді, коли 

має психологічну установку на досягнення бажаного і очікуваного 

результату. Для прогресивного розвитку суспільства важливо, щоб політик 

мав установку не на діяльність взагалі, а саме на інноваційну конструктивну 

діяльність, тобто таку, що матиме наперед найвагоміші, найзначніші 

результати [121, с.131]. 

Політична діяльність за багатьох обставин є надто індивідуалізованою, 

залежною від індивідуальних особливостей людини. Індивідуальний стиль 

діяльності, у тому числі політичної, зумовлюється і забезпечується 

насамперед властивостями нервової системи людини. 

Не слід плутати поняття «індивідуальна політична діяльність» і 

«індивідуалізована політична діяльність». 

Індивідуалізована політична діяльність – явище достатньо рідкісне. 

Практично завжди політик має однодумців, політичну силу у формі 

об'єднання, організації, партії. Зрештою, політична діяльність може 

здійснюватися за допомогою і неорганізованих сил – маси, натовпу. Політик 

спілкується з ними, використовує їх тоді, коли це відповідає насамперед його 

власним інтересам або інтересам формального об'єднання (організації, партії 

та ін.), до якого він належить. 

Кожна людина є представником певної держави, нації, класу, 

соціального прошарку. Саме у статусі носія специфічних якостей конкретної 

спільноти вона й включається в певний вид суспільних відносин. Це 

відбувається також завдяки певній політичній поведінці. 

Поняття «політична діяльність», як і поняття «політика» загалом, 

трактується неоднозначно, широко. Як у жодній іншій науці, тут наявні 

відносини між різними суб’єктами політики, діяльність таких зводиться до 

одного – завоювання та використання влади в певних політичних інтересах. 
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Політична діяльність – це сукупність дій суспільних груп (класів, 

соціальних прошарків, націй тощо) щодо реалізації політичних інтересів з 

приводу завоювання, використання та утримання влади [93, с.103]. 

Мотиви детермінують, визначають мету і програму політичної 

діяльності. І мета, і програма також можуть бути помітно вираженими 

альтруїстичними або егоїстичними. 

У політичній діяльності вирізняють кілька типів політичної 

поведінки людини: конформізм, політичну індиферентність, політичний 

активізм. 

Конформізм пов'язаний з орієнтацією на чужу думку, погляд, підтримку 

будь-якої позиції. Така поведінка є відповідним пристосуванням, політичною 

лояльністю, позицією "як усі, так і я". Людей з подібною політичною позицією 

активно використовують політики-маніпулятори, авантюристи, всі, хто у своїй 

діяльності вдається до дешевого популізму. 

Політична індиферендність— байдуже ставлення до політики, 

відчуженість від неї. Люди цього типу вважають, що їх участь у політиці 

безперспективна, не потрібна. 

Політичний активізм притаманний тим, кого реальний стан не лише в 

політиці, а й у суспільстві загалом абсолютно не влаштовує. Люди з таким 

типом політичної поведінки активно залучаються до політичної, суспільної 

життєдіяльності, глибоко переконані, що саме завдяки їх особистій участі стан 

справ у суспільстві зміниться на краще. Саме з таких громадян формуються 

справжні політичні лідери: традиційні («як робили до нас, так робимо і ми»); 

легальні, або бюрократичні (лідерство посади, а не реальних дій); 

харизматичні (лідерство, як кажуть, від Бога, як історична необхідність). 

Залежно від характеру поведінки політики, учасники політичного 

процесу поділяються на лідерів, активістів, послідовників, лідерів громадської 

думки. 
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Лідери, як правило, очолюють політичний рух завдяки підготовленості, 

авторитету, соціальному статусу тощо. 

Активісти виступають посередниками між лідерами і тими, хто йде за 

ними, підтримує їх. Фактично вони впливають на рядових учасників 

політичних дій і процесів, дещо змінюють стратегію і тактику політичного 

дійства, а головне — активно допомагають лідерам у їх діяльності. 

Послідовники мають різний ступінь політичної, соціальної активності, в 

цілому підтримують ідеї лідерів, але з певних причин не досить чітко 

усвідомлюють навіть власні інтереси у політичній боротьбі і тому менш 

активні, ніж активісти. 

Лідери громадської думки не стільки організаторською, організаційною 

діяльністю, скільки інтелектуальною (особливо в засобах масової інформації) 

підсилюють емоційне, психологічне напруження навколо політичних 

проблем, до яких привернуто увагу багатьох людей. 

Отже, лідерство – феномен надто неоднозначний. 

По-перше, лідером можна стати далеко не завжди за рахунок 

відповідних якостей, рис, обдарованості, таланту тощо. Так, на думку відомого 

українського політолога Д.Видріна, лідером можна стати або випадково-

інтуїтивно вгадавши інтереси широких верств, збігаючись за духовним 

укладом з їх потребами, або цілеспрямовано, визначивши, дослідивши ці 

інтереси [38, с.40]. Зрозуміло, що останній шлях набагато складніший, 

потребує від політика великої роботи, у тому числі й над самим собою. 

Лідером можна стати і бути, сповідуючи, експлуатуючи далеко не 

позитив, не гуманні засади розвитку людської спільноти. Ось конкретний 

приклад. Аналізуючи революційні події в Росії, П.Струве довів здавалося б 

парадоксальний факт: вожак, політичний лідер доволі часто паразитує на ідеї 

руйнування, ніж творення. За його визначенням, вожаками революції 

«виявилася велика кількість слабих, бездарних, безликих, морально низьких 
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людей, які висунулися у вожді не тому, що їх виносила власна велика 

особистість, а саме тому, що за своєї безликості вони без кінця ублажали 

натовп і улещували» [        с.19]. 

Подібні приклади знаходимо і в історії останніх десятиліть в Україні, 

хоча і цей феномен політичного життя в Україні залишається недослідженим. 

 

Найпоширеніша така типологія політичного лідерства: 

 за стилем лідерства (діяльності)                      авторитарне 

 демократичне  

 за ступенем легітимності                                  формальне  

 неформальне  

 за класифікацією М.Вебера                             патріархальне  

 бюрократичне 

 харизматичне 

Основними є такі риси політичного лідера: 

 здатність виражати і відповідно обстоювати погляди певної 

групи; 

 наявність власної політичної програми; 

 висока ерудованість, освітня підготовка; 

 політична воля; 

 політична культура; 

 здатність до поєднання теорії і практики, політичного прогнозу; 

 вміння організовувати діяльність інших людей; 

 популярність; 

 висока моральність, такт; 

 доступність, комунікабельність, ораторські здібності. 

Детальніше розглянемо такі риси політичного лідера, як політична 

воля, зрілість, вірність політичному обов'язку, принциповість, політичний 

авторитет і амбіції. 



159 

 

Справжній політик, політичний лідер завжди має відповідну 

політичну волю як здібність, прояв наполегливого прагнення досягти у 

своїй діяльності відповідної політичної мети. Політична воля— 

важливий компонент індивідуальної свідомості, якостей політика. Вона 

визначається рівнем його освіти, загальної та політичної культури, 

професійної підготовленості до суспільно корисної, громадсько-політичної 

діяльності. 

До важливих якостей політика, політичного лідера належить і 

політична зрілість. Це – так само одна з найсуттєвіших духовних, 

моральних якостей не лише людини, а й соціальної групи, класу, партії, 

громадської організації чи об'єднання, що підтверджує глибоку відданість 

певним ідеям, цінностям, високий рівень компетентності та політичної 

культури. Вона виявляється як висока громадянськість, активна громадська 

позиція, високорозвинене почуття громадського обов'язку. Це також 

яскравий показник того, що людина вміє глибоко і об'єктивно аналізувати 

суть подій та фактів суспільної життєдіяльності, має високий рівень 

самосвідомості, розуміє власне місце, роль і призначення в житті. 

Однією з визначальних рис політика, політичного лідера є вірність 

політичного обов'язку. Це – вимога, що має стати внутрішньою рушійною 

силою, соціально зумовленою нормою поведінки політика, лідера. 

Реально завжди постає потреба в тому, щоб людина робила вчинки, 

діяла не взагалі, а за покликом серця, внутрішніми утвердженнями, 

моральними уявленнями, а не лише за нестабільними потребами. У такій 

ситуації і політичний, і будь-який інший обов'язок постає як 

загальнолюдська цінність, здійснюється на основі високого рівня 

відповідальності, совісті та самосвідомості. 

У політиці, особливо в нестабільних, перехідних суспільствах, таких, 

що формуються, суттєве значення має політична принциповість політиків. 
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Це риса не так вже й поширена. Частіше спостерігається політична 

безпринциповість, що характеризується відмовою від виконання 

фундаментальних установок, принципів, які становлять базу певних рішень, 

концепцій, програм. 

Політична безпринциповість спричинює порушення логіки в 

політиці та політичній діяльності, спрощений популізм. Як правило, його 

причиною є спроба політика, громадянського діяча досягти легких і 

тимчасових результатів, що найчастіше призводить до політичного 

банкрутства. 

3 політичною елітою, політичним лідерством безпосередньо пов'язане 

таке поняття, як "політичний авторитет". 

Політичний авторитет – це одна з якісних характеристик 

громадського, політичного, державного діяча, колективу, громадської, 

політичної організації, а також система ідей, поглядів, що значно 

впливають на політичну життєдіяльність. 

Політичний авторитет – явище рухоме, нестійке, залежне від багатьох 

чинників і проблем. Так, його стабільність залежить переважно від того, 

якою мірою людина, що має авторитет, глибоко усвідомлює високу 

відповідальність за довіру до себе з боку мас; насправді є взірцем честі, 

моралі, працелюбності, професійного підходу до справи тощо. 

Політична діяльність, політичне лідерство неможливі без політичних 

амбіцій. Позаяк амбіції взагалі пов'язані з честолюбством, самолюбством, 

певним хизуванням, перебільшенням власних реальних можливостей і 

потенцій, політичні амбіції базуються на певних суто особистісних 

уявленнях і оцінках політичних явищ, надмірному самолюбстві, зазнайстві 

тощо. Найчастіше високі та необґрунтовані політичні амбіції стають 

результатом нереальних, безвідповідальних політичних дій, рішень. 

Такі політичні амбіції - шлях до популізму, політиканства, 
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безпринциповості, а врешті-решт — до втрати політиком реального і навіть 

високого авторитету. 

Людям властиві індивідуальні риси, якості, тобто індивідуальні 

відмінності. Такі відмінності вивчає диференційна психологія, а 

виявляються вони у процесі навчання, прояву емоцій, реакцій, мотивацій та 

інших аспектів поведінки. 

Індивідуальні відмінності формуються завдяки тривалій і складній 

взаємодії спадковості індивіда з його середовищем. Іншими словами, з 

одного боку, генетично людина успадковує окремі якості, ознаки, а з іншого 

— середовище, яке діє на людину ще до народження, примушує її 

відповідно реагувати на подразники різного походження. Такі процеси 

часто взаємопов'язані, але не жорстко детерміновані. Наприклад, можна 

успадкувати від батьків певний талант, однак втратити його з різних причин 

— через хворобу, бездіяльність тощо. Або можна не мати вродженого 

нахилу до політичної, суспільно корисної діяльності, але впродовж тривалої 

та копіткої роботи над собою досягти певних успіхів на цій ниві. Вроджені 

задатки і здібності є певною мірою успадкованими якостями, однак без 

подальшого розвитку, удосконалення мало чого варті. 

Велике значення здібності мають і у процесі політичної діяльності (як 

і будь-якої іншої). Під здібностями розуміють індивідуально-психологічні 

особливості, що відрізняють одну людину від іншої; особливості, що 

сприяють, забезпечують успішне виконання одного або кількох видів 

діяльності; не лише наявні знання, навички, вміння, а й те, що сприяє 

найкращому їх формуванню. 

На відміну від анатомо-фізіологічних особливостей людини її здібності 

не вроджені. Вони завжди є результатом відповідного розвитку людини. 

Вродженими є не здібності, а задатки як джерела для їх розвитку. Адже 

відомо: геній – це не просто вроджений талант, але й праця. 
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Таким чином, здібності не виникають і не існують поза певною 

діяльністю, тобто виявляються у процесі діяльності, але ще більшою мірою 

– розвиваються і вдосконалюються. 

До основних здібностей належать здібності людини до навчання, праці, 

суспільної, духовної діяльності. Усі такі здібності в комплексі становлять 

природу конкретної людини, однак власне природа, талант є продуктом 

поступового розвитку і самовдосконалення. Без цього досягти будь-якого 

прогресу у саморозвитку і діяльності неможливо. 

Для визначення особливостей, характеру політичної діяльності 

конкретної людини окрім психологічних характеристик слід враховувати 

таку динамічну характеристику психічної діяльності особистості, як 

темперамент. Коли розглядається темперамент, то маються на увазі 

імпульсивність і темп психічної діяльності. Навіть близнюки мають певні 

відмінності, основою яких є психологічний стан. У політичній діяльності це 

має найважливіше значення, як і те, що для темпераменту людини особливо 

важливі вразливість та імпульсивність. 

Часто кажуть про неповторність особи, особливо помітної, 

обдарованої. Така неповторність – це стиль людини, те, що найзначніше 

вирізняє її серед інших людей. Кажуть, стиль людини – це людина. Музику 

М. Огінського легко відрізнити від музики П. Чайковського, а політика Л. 

Кравчука – від політика П. Симоненка, і не за політичними орієнтаціями, а 

за особливим стилем діяльності, у тому числі політичної, кожного з них. 

Стиль зумовлює індивідуальність життєвого шляху людини. Однак 

його слід розуміти не як якусь одну якість людини або їх комплекс, а саме 

як цілеспрямовану систему дій, які тісно взаємопов'язані і завдяки яким одна 

людина принципово відрізняється від інших людей, досягає певних 

результатів у власній діяльності. 
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Індивідуальність стилю зумовлюється переважно властивостями 

нервової системи людини. 

Загальновизнаними формальними ознаками індивідуального стилю 

людини філософи вважають такі: 

 стійку систему прийомів і способів діяльності; 

 наявність яскраво виражених особистих якостей; 

 уміння та здатність особи щонайкраще пристосуватися до 

об’єктивних вимог. 

Отже, індивідуальний стиль – це комплекс, єдність усіх ознак 

діяльності людини, зумовлених її особливостями. 

В умовах потужного розвитку демократії, запровадження 

демократичних засад у всіх сферах суспільного буття все гостріше постає 

питання, чи спроможна саме демократія створити умови для активізації 

політичної участі, діяльності громадян в державотворчих процесах. Так, 

російська дослідниця Н.Рогожина беззастережно зазначає, що «… в умовах 

глобалізації система західної демократії не забезпечує рівною мірою доступ 

організаціям громадянського суспільства до механізмів прийняття рішень на 

національному і глобальному рівнях. Відповідно скорочується і їх можливість 

прямого впливу на політику. Глобальні інститути влади стають 

непідконтрольними національним організаціям громадянського суспільства і 

перетворюється на об’єкт їх прямого політичного впливу» [125, с.33]. 

Висловлене зовсім не заперечує демократію, як позитивний 

цивілізаційний процес в умовах глобалізації, коли, як пише український 

політолог Н.Латигіна, навіть ісламські соціуми «відчули подих світових 

процесів демократизації і глобалізації» [71, с.29]. 

Завдяки потужному розвитку інноваційних інформаційних засобів і 

технологій в сучасних суспільствах якісно змінилися процеси політичної 

мобілізації великих людських мас. Ці зміни фундаментально проаналізувала 
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український політолог Т.Кремень [66], яка влучно зазначає: «Сучасні 

комунікаційні технології, - перш за все соціальні медіа – дають змогу набагато 

простіше мобілізувати людей, щоб вивести їх на вуличні акції протесту. Але 

такі протести мають бути вбудовані в ширшу систему протесту – самі по собі 

вуличні акції не можуть привести до політичних змін, як наївно вважають 

українські опозиціонери» [Там само, с.228]. Можна також сповна погодитися 

з думкою авторки в тому плані, що соціальні мережі можуть бути як 

загрозливими для авторитарних, тоталітарних режимів, так і для знищення 

демократії одночасно. Тобто, треба мати на увазі, що існує такий феномен як 

«мінус – мобілізація», який використовується далеко не з прогресивними, 

гуманними цілями і метою. Більше того, дослідження, проведені 

М.Селігманом, свідчать про те, що люди, які пройшли кризи негативні, 

неконтрольовані події, відчувають себе безпорадними і перестають діяти [158, 

с.90]. Тобто, від таких людей не варто очікувати позитивних, а, понад усе, 

конструктивних дій, багато з них тривалий час стають абсентиїстами або й 

зовсім розчаруватися у політиці, а, тим більше, її позитивній ролі у 

суспільному житті. 

Небувалі можливості для поширення всілякої інформації, в тому числі і 

політичної, з'явилися з появою глобальних соціальних мереж он-лайн, таких 

як Twitter, YouTube, Facebook. Такі мережі, Інтернет в цілому принципово 

змінили не лише доступ до інформації, умови користування нею але й увесь 

процес участі громадян у політичному житті. І хоча існують різні і навіть, 

протилежні оцінки ролі Інтернету у житті людини, – від позитивної до 

негативної, - більша частина дослідників обґрунтовують думку, що така 

система посилила політичну активність громадян [159, с.3]. 

Існує немало документів світового, регіонального і національного 

масштабів, в яких до працівників різноманітних засобів масової інформації 

(найперше журналістів) ставиться вимога максимально дотримуватися 

чесності, справедливості і процесі своєї професійної діяльності. Так у 

відомому Європейському Кодексі професійної поведінки в галузі PR, який 
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було прийнято у Лісабоні 16 квітня 1978 р. записано: «У своїй діяльності 

практичний працівник ПР повинен проявляти чесність, інтелект і лояльність. 

Зокрема, він зобов’язаний не використовувати інформацію або коментарі, 

якщо він вважає або впевнений у тому, що вони є брехливими або вводять в 

оману» (Детально див: Королько В.Г. Основи паблік рилейшинз. М.: Реф – 

Бук: К.: «Реклер». 2000. 528с.). 

Отже, непересічне значення сучасних інформаційних соціальних мереж 

і засобів полягає в тому, що завдяки їм є змога надзвичайно розширити 

діапазон впливу політики на громадян. «Політична мобілізація через соціальні 

медіа, - зазначає Т.Кремень, - може досягти й маргінальних верств населення, 

оскільки політичне повідомлення надходить не через традиційні канали і, 

отже, сприймається поза зоною політики, а також створює для груп населення, 

які раніше не цікавилися політикою, вікна можливостей, завдяки яким у них 

з'являється шанс впливати на процеси» [66, с.23]. Така «вигода», однак, має і 

зворотній, достатньо проблематичний процес, до політичної участі 

залучається достатньо велика кількість людей, що мають низький рівень 

освіти, культури, особливо політичної культури, не володіють хоча б 

простими прийомами соціального аналізу, культури мислення. Отже, 

демократизація суспільних відносин за таких умов і обставин далеко не 

завжди набуває свідомого, цивілізованого характеру. Можливо за таких 

обставин відомі українські соціологи Є.Головаха та Н.Паніна і мали підстави 

констатувати, що відома Помаранчева революція в Україні «була не стільки 

демократичною, скільки культурно-етнічною подією, проявом розколотої 

історичної ідентичності українців» [38, с. 98]. 

По великому рахунку маргінальні елементи, недостатньо політично 

грамотних і свідомих громадян політика цікавить зовсім не як інструмент 

налагодження стабільного суспільного розвитку, налагодження 

конституційних соціальних контактів, але як сфера конфліктів, скандалів, 

очікуваних протистоянь, усього, що характеризує далеко не демократичний, 

цивілізований і конструктивний політичний світ. 
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Більш детального і предметного розгляду, як вже вказувалося,  потребує 

феномен «масова стихійна поведінка», який є складним соціально-

психологічним феноменом, що в добу постмодерну набув небувалого 

поширення. 

В ХХІ столітті масові прояви, дії великих груп людей примусили 

науковців надто прискіпливо вивчати це явище. Не виключення у цьому плані 

і український соціум, де масова стихійна поведінка стала майже буденним 

явищем, а не виключенням. Згадайте також численні так звані «кольорові» 

революції у Грузії, Киргизії та багатьох інших країнах світу. Чому? Яка 

природа, наслідки, загрози чи позитиви цього явища, цікавляться політологи, 

соціологи, психологи, представники різних галузей перш за все суспільних 

знань. Спробуємо і ми знайти відповіді на подібні питання.  

Найперше слід ще предметніше розібратися, що таке маса, натовп, а вже 

потім детальніше вести мову про масову психологію, масову поведінку та 

«боротьбу» з ними.  

За усіх розбіжностей пояснення поняття «маса», найточнішими є ті, які 

обґрунтовують його, як тимчасово існуючу групу людей, функціональну, але 

не морфологічну, динамічну, але не статичну. Вона виникає і функціонує на 

основі власних внутрішніх, а не зовнішніх закономірностей. Більш того, 

«маса» - категорія нестабільного, кризового суспільства. В основі маси – 

масова свідомість як співпадіння в даний момент (суміщення або пересічення) 

головних і найбільш значимих компонентів свідомості великої кількості 

людей, що представляють різні групи, класи суспільства, однак не зводяться 

до них [88, с. 366-367]. Маса, як писав З. Фрейд, імпульсивна, мінлива і легко 

збуджувана. Нею майже виключно керує безсвідоме [Там само, с.367]. 

«Натовп, – за визначенням психологів, – це множина людей, не 

пов’язаних між собою спільністю цілей і єдиною позиційно-рольовою 

організацією, але об’єднаних загальним центром уваги, співвідношенням 

емоційного стану і деякою мірою виявляючих масову свідомість» [103, с.332].  
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Оскільки поняття «маса» і «натовп» надто близькі; досить виразним є 

визначення поняття «натовп» українського психолога, політолога О.М. 

Вергуна: «Натовп, - пише він, - це безкультурне накопичення людей, які не 

мають чітко усвідомленої спільної віри, проте пов’язані між собою подібністю 

емоційного стану і загальним об’єктом уваги» [119, с. 15]. Якщо брати до 

розгляду Майдани в Україні 2004 і 2014 років, то неважко помітити, що вони 

суттєво різняться. В 2004 році спільність віри і загальний емоційний стан у 

представників Майдану був набагато помітнішим, ніж у 2014 році, а от 

загальний об’єкт боротьби в обох випадках був один – влада.  

Про масу, натовп можна вести мову і в іншому плані – як про специфічну 

політичну гру. Політична гра може бути автентичною політичною грою, 

конвенційною і квазігрою політичною. Це – принципово різні види політичної 

гри, що мають пряме відношення до громадянського суспільства, а точніше, 

формою прояву такого суспільства.  

Політична гра автентична – це самоорганізована діяльність політика, 

громадянина, групи, великої кількості людей. Вона є природною, об’єктивно 

обумовленою.  

Конвенційна гра політична – це гра за певними, встановленими 

правилами – конституційно-юридичними, соціальними.  

Квазігра політична – це, простіше, гра в політику. Їй притаманні 

жонглювання, маніпулювання, провокації, інтриги та інші абсолютно 

недемократичні, нецивілізовані засади, прийоми, методи.  

Обмежимося лише такими короткими замітками щодо масового 

зібрання як гри політичної, оскільки це спеціальний і окремий аспект 

політичного менеджменту.  

Є багато того, що єднає масу і натовп: це зібрання все ж досить різних 

людей, в тому числі за рівнем культури, свідомості. І все ж, як підкреслювали 

Е. Канетті, Г. Лебон, З. Фрейд, навіть, культурна людина у натовпі може бути 

варваром. «У нього, - пишуть, українські політологи В.Ребкало, В.Бебик, 
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А.Пойченко, - з’являється схильність до свавілля, буйства, люті, але поряд з 

тим й до ентузіазму та геройства, які властиві первісній людині» [124, с. 85]. 

Тепер виокремимо основні особливості масової психології як складного 

і динамічного соціального феномену. 

Масова стихійна поведінка не виникає сама по собі, спонтанно. 

Найчастіше вона є масовою реакцією великих груп людей на нестабільність, 

недоліки, політичні кризи, що є у кожному суспільстві. Для цієї реакції 

характерним є наявність і домінування ірраціональних, інстинктивних 

почуттів над прагматичними, усвідомленими. 

Маса, велике зібрання людей фактично з самого початку своєї появи, 

організації потребує достатньо чіткого, зрозумілого плану дій, керівництва 

(особи, або авторитетної групи) і, власне самих дій. Без цього немає у маси 

єдності, витримки і цивілізованої дії. Практика доводить, що немає і фактично 

не буде й бажаного результату, якого бажає як окрема людина, так і уся маса. 

Навпаки, спонтанне, ситуативне керівництво масою і особливо наявність 

провокаційних учасників зібрання можуть спричинити досить непрогнозовані 

дії, відповідальність за які найчастіше потім ніхто на себе не бере. Така 

ситуація, зокрема, склалася і на українському Майдані 19 січня 2014 року, 

коли в день Хрещення виникли сутички силових структур з учасниками 

дійства. І лише за малим тоді обійшлося без більш страшних наслідків: лише 

декілька десятків людей отримали, на щастя, не летальні поранення. Але ж, 

пізніше, були ситуації, коли люди гинули… 

Психологія маси, натовпу характерна найперше тим, що в масі окрема 

людна втрачає власну індивідуальність, контроль над собою і своїми діями, діє 

«як усі», головним чином імпульсивно, спонтанно, несвідомо. Навіть, 

природно спокійні, врівноважені і навіть виховані, свідомі люди в процесі 

масових дійств вдаються до вчинків, які у природно-спокійному стані їм 

абсолютно не характерні і не притаманні. Цікаве спостереження за феноменом 

«маса», зробив відомий психолог Е.Канетті, який у своїй праці «Маса і влада» 

писав: «Прагнення до зростання – це перша і головна властивість маси. Вона 
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захоплює всякого, хто знаходиться в межах її досягу… Природна маса – це 

відкрита маса: її зростання нічим не обмежене. Будинків, дверей, замків вона 

не визнає, все, що зачинене, підозріло для неї. Відкрита маса існує, поки росте. 

Її розпад починається, як тільки вона перестає рости» [54, с.185]. 

Принципово важливо і те, що по-справжньому, маса у більшості 

випадків зовсім не прагне і не шукає істини, бо й часу у неї на це бракує. Вона 

надто помітно підкорюється словам, закликам, майже беззаперечно вірить 

своїм вождям, лідерам, іноді, навіть, нещирим, нечесним, однак таким, що 

володіють словом, вміють впливати на масу. Цей феномен масової психології 

блискуче описав ще Г.Лебон у своїй широко відомій праці «Психологія 

народів і мас» [73, с.171-172]. 

Закономірно, що в силу недостатньої свідомості, культури, 

психологічної стійкості, втрати традиційних цінностей, соціальних орієнтирів, 

відчуженості і т. ін., найбільш піддатливими до участі у масових зібраннях і 

рухах, протестах є маргінальні елементи суспільства. Це дуже вигідна ситуація 

для усіх, хто за нормальних, цивілізованих соціальних умов не здатен себе 

проявити. На цьому і спекулюють ті, що за рахунок маси намагатися 

зреалізувати свої, часто далеко не гуманні наміри. 

Дії маси, натовпу лише збоку видаються спонтанними, довільними, 

фактично вони є кимось продуманими, спланованими, змодельованими і 

здійснюються за певною режисурою. Цим займаються політики, громадські 

діячі, неформальні лідери, психологи, менеджери, для яких після досягнення 

певних цілей маси не потрібні і, навіть, зайві. 

Маса, велике зібрання людей дуже чутливе до позиції, поведінки влади, 

політичних лідерів, власних вождів і активно використовує це для підігрівання 

суспільних настроїв. Наприклад, 17 січня 2014 року в Києві, біля станції метро 

«Арсенальна» молоді люди роздавали усім перехожим простеньку листівочку, 

в якій закликали приєднуватися до якоїсь Громадянської платформи 

«Майдан» (йшлося про масові зібрання на Майдані Незалежності). В листівці 

зазначалося: «Майдан – це воля! Майдан – це Україна! Але Майдан щойно 
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ошукали двічі. Спочатку ми повірили владі, яка обіцяла привести нас в 

Європу, – і отримали побоїще. Потім ми повірили лідерам опозиції, які обіцяли 

змусити владу покарати винних, але замість цього тільки готуються до нових 

виборів і ділять владу». Зазначимо, що на той день і час це був, як на нашу 

думку, достатньо точний діагноз, що характеризував психолого-політичний 

стан багатьох людей на Майдані і за рахунок таких закликів, безумовно, 

збільшував кількість його учасників. 

Масові виступи, протести часто характеризуються різними видами 

агресії, які визначають характер поведінки самих протестуючих, у всякому 

випадку тієї більшості, що і визначає характер дій. Вищою формою агресії в 

ході масових заворушень є пряма агресія, тобто коли вона носить свідомий і 

планомірний характер, і мета її не приховується. Така агресія несе найбільшу 

загрозу найперше, здоров'ю, життю людей. Вона має місце в період 

найбільшого загострення взаємин між конфліктуючими сторонами. 

Для того, щоб впливати на масу, примусити її діяти так, як це комусь 

бажано, важливо запустити і максимально розкрутити механізм колективної 

безвідповідальності в масі. Свого часу це вдало зробив А. Гітлер, який взяв 

усю відповідальність на себе і примусив велику кількість людей переконливо, 

беззастережно вірити йому, вважаючи, що «Фюрер знає, що робить», «Фюрер 

вирішить усі проблеми», «Фюрер приведе нас до перемоги» і т.ін. [13, с. 25]. 

Переконати масу у подібному може не тільки одна особа, але й група осіб, 

політична партія тощо. Робиться це на основі і за рахунок технологій 

психологічного впливу (обробка) на масу і досить часто способом 

елементарного маніпулювання, жонглювання, а то і звичайної брехні. В основі 

масових маніпуляцій, в тому числі і політичних є експлуатація людських 

емоцій. «Емоції, - писав Ларошфуко, - це єдині оратори, аргументи, яких 

завжди переконливі» [5, с. 28]. Ви помітили, що ніде так не використовуються, 

не педалюються у виступах, промовах емоції, як на великих аудиторіях. Там 

риторика, а не аргументи, логіка в першу чергу мають переваги, спричиняють 

успіх. 



171 

 

Звернемо увагу і на таку обставину принципового характеру. Масові 

стихійні прояви, рухи, зібрання далеко не завжди поціновуються зі знаком 

плюс. Більше того, нецивілізована, недемократична, позазаконна боротьба 

більшості за владу, навіть, при потужних демократичних закликах, гаслах, 

може створити ситуацію, коли фактично формується груба і абсолютно 

безцільна тиранія більшості над меншістю, про що попереджав відомий 

англійський філософ, логік, соціолог, політичний і громадський діяч Рассел 

Бертран (1872 – 1970). 

Маса слухає, головним чином, те і про те, чого вона бажає почути, її 

марно намагатися в чомусь переконати. Тому досвідчені політики, діячі або 

спочатку формують якусь точку зору, «загальну» думку маси, або, перш ніж 

апелювати до неї, вивчають завчасно таку думку, тобто йдуть за масою, за її 

орієнтаціями і бажаннями. Досить часто складається ситуація, коли маса 

«відривається» від своїх лідерів і продовжує некеровано, інтуїтивно жити сама 

по собі. Це – найзагрозливіша ситуація. 

Складним є питання лідерства в масі. На думку Г.Тарда, маса сама 

знаходить собі лідера, ніби виштовхуючи його із себе самої. А Г.Лебон, у свою 

чергу, описував чотири основних типи вождів маси: а) «Апостол» 

(переконливий проповідник, месія); б) «Випадковий фанатик»; в) «Дегенерат-

аутсайдер (захисники доктрин, які обіцяють людям краще майбутнє, оскільки 

їх спадкові вади не дають можливості займати більш високе місце у 

суспільстві); г) «Диктатор» (той, хто оволодіває масою, коли вона спонтанно 

сформувалася) [7, с.386-388]. Закономірно, що роль будь-якого вождя (у 

Г.Тарда – «вожак маси») полягає в тому, щоб створити віру, будь-яку 

релігійну, політичну, соціальну, віру у будь-яку справу, людину або ідею. 

Тому і роль вожака надто велика [10, с.196].  

Далі про характер взаємин маси і влади, про психологічні, політичні та 

інші аспекти їх боротьби. Наймасовішим і найдієвішим засобом боротьби маси 

з владою (і навпаки), особливо у вуличних зіткненнях є провокації, які 

чиняться з обох боків, аби максимально загострити ситуацію. Спеціально 
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агітують, вербують і набирають людей (найчастіше за плату, але не тільки з 

ідейних мотивів і переконань), які чинять дії, що потім кваліфікуються на 

розсуд і догоду тієї сторони, яка до цього вдалася. Відомі «тітушки» Майдану 

2014 – це лише явище, що, як кажуть, лежать на поверхні. Система скупки сил 

досить широка, включаючи на сьогодні, навіть, мобілізацію по комп’ютерним 

мережам. Нажаль, юридично це аж ніяк не поціновується і не контролюється.  

Маса існує, живе на основі певних настроїв. Психологічні настрої маси 

мінливі і нестійкі. За різних обставин вони обумовлюють стан, дії маси. При 

цьому не слід забувати, що маса – неоднорідна, в ній є все, включаючи 

соціально-загрозливих елементів, що потребують нейтралізації. Значить, 

логічним є і існування в державі відповідних структур (силових), які такою 

нейтралізацією мають займатися. Такі структури, однак, є такими, яким є 

суспільство. «Функціональна діяльність органів внутрішніх справ як інституту 

розв’язання конфліктних ситуацій, - вірно зазначають А.М.Бандурка і 

В.А.Друзь, – є проективним відображенням структурної організації 

суспільства» [6, с.99]. Тобто, постає питання, чи логічно мати в Україні 

претензії до міліції (поліції), таких учасників масових акцій як «Беркут» та 

інших, не беручи до уваги реальний психологічний стан суспільства, 

громадян, влади, оскільки в цих структурах перебувають не якість 

інопланетяни але наші сучасники, співгромадяни. Це до того, що жорстко 

ділити все на біле і чорне не доводиться і не варто це робити. До того ж, не 

слід забувати, - ми вже робимо на цьому акцент, - що влада, владні структури 

ніде не можуть правити (існувати) не використовуючи не просто силу але й 

насилля: суспільств без покарання, силових структур, тюрем і т. ін. об’єктивно 

не існує. Суспільства без таких складників – утопія, бо усі вони мають певну 

кількість людей, які елементарно, в силу низького рівня свідомості, культури 

та, навіть, психолого-фізичного стану, порушують норми закону, права, які, 

між тим, є обов’язковими для усіх. В кінцевому випадку, справжня демократія 

і є можливою тоді, коли в суспільстві є максимально раціональні, розумні 
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закони в інтересах усіх, яких усі людська громада, між тим, має беззастережно 

дотримуватися.  

Кажуть, для встановлення справжнього демократичного устрою у 

суспільстві, необхідно мати відповідну критичну масу людей, що не просто 

переймаються демократією, але й здібні жити за демократичного устрою. Як 

писав великий філософ-гуманіст Махатма Ганді ненасилля – це зброя сильних. 

Звідси логічним буде висновок: чим масовішими, численними і посиленими у 

країнах є силові структури – армія, міліція (поліція), спецпідрозділи, тюрми і 

т. ін., тим слабішою, недосконалою і недемократичною є влада. Нажаль, в 

суверенній Україні таких структур достатньо, а от влада … 

Слід ще раз зазначити, що держава в повній мірі не може обходитися без 

примусу, а то й насилля. Якщо є держава, - зазначив можливо і надто 

радикально, видатний російський монархіст М.Бакунін (1814-1876), - то 

неодмінно є владарювання, а значить і рабство; держава без рабства, 

відкритого або замаскованого, неможлива. З одного боку, подібна точка зору 

характерна фактично усім мислителям, які заперечують існування держави як 

такої. Але, доводиться погодитися з тим, що ідеальної демократії просто не 

існує і бути не може. Це стосується навіть тих суспільств, що мають високий 

рівень соціально-економічного розвитку, культури, толерантність 

взаємовідносин між людьми, між людьми і владою, цілісність 

загальнолюдських інтересів. Звідси є в багато моделей демократичного 

устрою життя, копіювати яких, даремна справа – виникає потреба мати власну, 

національну, народну демократію, вигідну і зручну найперше для самих 

людей, громадян країни. 

Влада, будь-яке правління в державі є життєвим все ж не тоді, коли 

тримається на силі, страху, а на певних, абсолютно конкретних почуттях і 

настроях мас. Якщо ж такі почуття і настрої владою не враховуються, вона не 

має ніяких перспектив не лише на мобілізацію громадян до будь-яких дій, але 

й на існування взагалі. 
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Якщо від примусу, а то і насилля в політиці, в політичній діяльності 

взагалі, в тому числі і у функціонуванні держави повністю навряд чи коли 

можна відмовитися, то логічно виникає питання, що ж тоді має все ж 

заборонятися. Під заборону, вважаємо, повинні підпадати лише ті аспекти 

людського буття, що не є гуманними, демократичними. По великому рахунку, 

визначати такі параметри, елементи, складові і т. ін., досить важко, однак 

починати треба, вочевидь, з прав і свобод людини, усього, що заважає її дійсно 

людському життю. Наприклад, ніхто нікому в Україні, як і в більшості країнах 

світу, не повинен забороняти сповідувати ту чи іншу релігію. Однак, і в даному 

випадку прихильність конкретної людини до конкретної релігії, не повинна 

«заважати» вірити іншій людині, яка відноситься до іншої конфесії. 

Врегулювати подібні речі у державі, як свідчить і українська реалія, надто 

важке, однак, конче необхідно.  

Багато, особливо успішних, урядів країн світу давно переконалися, що у 

ХХІ столітті одних лише державних, урядових зусиль для задоволення 

інтересів і потреб суспільства абсолютно недостатньо, - необхідно розвивати 

самодіяльні засади життя і управління самого народу. Необхідно яскраво не 

лише декларувати але й створювати умови для розбудови громадянського 

суспільства. При цьому, делегування значної частини повноважень 

облаштування громадянського життя народу, більшості – то не формальна 

засада розбудови демократії, але вкрай необхідна функція держави. В епоху 

переходу до постіндустріальних, інформаційних суспільств – це об’єктивна, 

закономірна умова суспільного процесу. Простим розумінням думки народу 

влада не може себе успішно зреалізувати, вона повинна максимально 

врахувати таку думку в процесі свого функціонування. Іншого шляху не існує. 

Якщо протистояння влади і народу виникає, то варто серйозно 

задумуватися над тим, як виходити з цих ситуацій максимально безболісно в 

першу чергу для людини, народу, оскільки влада – то орган, що має слугувати 

особистості, суспільству в цілому, максимально дбати про них.  



175 

 

Варіантів унеможливлення масового протесту, як конфлікту народу і 

влади є декілька. Найцивілізованіший і найрезультативніший – переговорний 

процес, коли в ході діалогу сторони доходять прийнятного рішення. Проте, є і 

такі шляхи. Перший: масовий протест через втому людей, невизначеність з 

планом дій, за відсутності авторитетного керівництва і т.ін. поступово стихає, 

зменшується його дієвий потенціал і він розпадається сам. Після такого 

варіанту вдруге підняти масу на боротьбу надто важко – потрібен надзвичайно 

вагомий привід, аргументи. Другий варіант: силова зачистка масових зібрань. 

Якщо при цьому владні структури хоч якимось чином перевищують свої 

повноваження, мовляв, не біда. Навіть, судові розбірки таких перевищень 

потому, пізніше вже не спричинять необхідний психологічний вибух, 

потрібний для масових заворушень. Як кажуть, потяг – пішов … Як би то не 

було, масові протести, заворушення завжди обмежені в часі, а тому сторони, 

що зіткнулися, намагаються діяти максимально динамічно і рішуче. Влада, 

силові структури поспішають, максимально затягують процес, а маси – 

поспішають, педалюють ситуацію у різні способи. Що буде потім, їх мало кого 

цікавлять, як, до речі, і доля учасників зіткнення з усіх боків. Хто порушує 

права людини на соціальний протест, а хто діє в ході протесту далеко 

нецивілізовано, не в рамках закону, не демократично. Мовляв, історія 

розсудить. Втрата людьми здоров’я, зламані долі, соціальна зневіра у правді і 

справедливості, відповідальності соціуму і влади в ході самої боротьби, 

нажаль, мало кого цікавлять. Реальна суть події стає зрозумілою і відомою 

лише через роки, а то і століття. Ситуацією взаємин протестуючих і 

безпосередньо державних спецпідрозділів, таких як в Україні «Беркут», 

«Альфа», «Барс» та ін. ускладнює те, що у відповідних ситуаціях 

спецпідрозділам дається команда на використання резинових кийків, газових 

і світошумових гранат, газових балончиків, помпових рушниць для відстрілу 

резинових куль, водометів та інших засобів. Зі свого боку протестуючі також 

використовують примітивні, але життєнебезпечні засоби – від звичайного 

каміння і палиць – до сокир чи ще більш небезпечних засобів. Врешті, - як було 
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під час Майдану 2014 в м. Києві, – понад сто загиблих, Небесна Сотня, десятки 

поранених і, навіть, інвалідів з обох боків. Психологічні травми людей ніхто 

не бере до відома, а жаль.  

Є, щоправда, і ще один варіант розв’язання масового конфлікту, який 

використовується досить часто. Щоб заспокоїти масу, треба трохи «випустити 

пару». До цього вдаються фактично усі сторони конфлікту протистояння. Так, 

в структурах влади, до яких також є претензії, роблять певні зміни, рокіровки 

лідерів. Це, щоб не йти на складання повноважень першими особами держави. 

Процедури ж відставки таких осіб, як правило, юридично прописані завжди не 

чітко: за що і який механізм відставки державних лідерів, в тому числі і в 

Україні, прозоро незрозумілі. Як правило, завжди розпочинаються апеляції до 

вищих судових органів держави, про незалежність яких від тієї ж влади досить 

часто вести мову проблематично.  

Зрозуміло, що найважливіше було б робити усім і усе, аби масові 

громадськополітичні дії, заворушення, протести просто не мали місце в житті 

суспільств. Однак, це як свідчить реальність, просто неможливо. Немає таких 

суспільств. Вони різняться лише тим, у якій спосіб і якою мірою розв’язуються 

конфлікти, здійснюється соціальний захист людей як з боку держави, так і 

самих громадян. Інших варіантів життя просто не існує. 

Короткий висновок можна сформулювати так. Політична участь 

громадян України нині є великою мірою спонтанно-стихійно, неврегульовано. 

Причиною цього стала велика диференціація як суспільних інтересів окремих 

людей, так і великих соціальних груп, які, до того ж, залишаються далеко не 

стратифікованими. До цього додамо: глибоке протиріччя між старою 

політичною культурою і, власне, несформованою сповна, новою; суттєві 

соціально-економічні проблеми, що різко диференціюють людей за 

інтересами. Врешті, далеко не сформованим на демократичних засадах 

залишається громадянське суспільство. 
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VІ. Національно-романтична ейфорія українства в полоні 

реального буття і формування національної свідомості 

Хоча з кожним роком після доленосного дня проголошення 

незалежності песимістичних оцінок процесів розбудови української 

державності стає дедалі більше, найпотужнішим поштовхом саме для 

полемічного виступу – зауваження, що буде викладено надалі, виявилася 

стаття-зойк і біль, статті-попередження відомого публіциста-правозахисника, 

дисидента, одного з помітних ініціаторів створення народного Руху Юрія 

Бадзя “Підпільна нація (нове завоювання України)” // «Політика і культура», 

5-11 квітня 2003 р. 

Не переповідаючи змісту згаданої статті (це було майже два десятиліття 

тому), зазначимо, що основною домінантою цього глибокого і неоднозначного 

за змістом матеріалу була така: боролися за незалежність України одні, а 

результатами боротьби вміло скористалися зовсім інші. Позбавлялися однієї 

експансії – російської, але потрапили під іншу, не менш потужну. І хоча 

Ю.Бадзьо визнає те, що «до революційного масштабу суспільних перетворень 

не була готова не тільки «партократія», а й «демократія»; «меншість не 

зрозуміла, що її сил, інтелектуальних, організаційних, професійних, 

психологічних, вистачає тільки на те, щоб бути ферментом визвольного руху, 

уособлювати й означувати орієнтири української перспективи, а реальний 

процес творення держави і демократичного суспільства можна забезпечити 

лише в солідарній співпраці з реальними владними кадрами – колишніми 

комуністами комсомольцями»; що «вирішальну трагічну роль, врешті, у 

нинішній ситуації зіграла російська імперська партія», – ситуація (причини, 

механізм, засоби, які багато в чому загальмували реальні процеси 

державотворення в Україні)», видається, як на наше, набагато складнішою і 

загалом трагічнішою.  

З великим сумом доводиться погоджуватися, що «наша держава нині 

справді знаходиться поза українським «я», його становищем та 

перспективами», – як пише автор. Оце і є сенс, результат таємниці кволості, 
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нечіткості і непослідовності стратегії українського відродження фактично за 

усі роки нашої незалежності. Гіркий сенс. Однак не слід усвідомлювати його 

як абсолютну безпорадність, безперспективність справді демократичного руху 

вперед. Тобто нині, як ніколи, потрібно ретельно проаналізувати, що і в який 

спосіб робилося, у тому числі й національно-демократичними силами, 

опозицією, упродовж бодай останніх дванадцяти років, якими виявилися 

справжні результати боротьби за незалежність. Потреба в цьому є, аби 

зрозуміти й усвідомити, чому нам допоки не вдається втілити у життя одвічну 

мрію, розбудувати власну, національну, демократичну державу. 

Знаменно, що Ю. Бадзьо загрозу для самостійної України вбачав зовсім 

не в зовнішній відкритій експансії, яка десятиліттями мала місце з боку 

найперше “старшого брата” – Росії, а в легалізації російських окупаційних 

завоювань, у створенні постійного, насамперед потужного психологічного 

тиску, якому піддавалася і піддається Україна, у зміні, врешті реального 

господаря влади, що є найзагрозливішим для подальшої долі нашої нації, 

нашої держави. Нині у формі війни на Сході України ця російська експансія 

знову відродилася. 

Перша й основоположна проблема нинішньої скрутної ситуації в 

Україні – коли фактично націонал-демократія втратила свої визначальні, 

справді революційні потенції, як не дивно, полягає в політичній 

невизначеності, як наших керманичів, так і усього українства. Не її самої, а 

тієї, точніше, моделі держави, яку нам поступово і послідовно нав’язали, 

залякуючи то минулим тоталітарно-комуністичним режимом, можливим його 

поверненням, то надмірним, швидким демонтажем існуючої системи, то 

крайнім, радикальним націоналізмом і т. ін. Націонал-демократія, а разом з 

нею і понад усе далекі від влади і владних повноважень пересічні громадяни в 

Україні блискуче були спіймані на положеннях нині дієвої Конституції 

України, а точніше на її безідеологічній беззубості, пустоті, на що ми вже 

вказували. Можна лише здогадуватися, чому націонал-демократи забули, що 

безідеологічних держав взагалі не існує (можливо, тому ще не загоїлися рани 
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від комуністичної ідеології), а відтак проголосували за статтю 15 Основного 

закону суверенної держави Конституції, яка зазначає, що «Суспільне життя в 

Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов’язкова». Отаке! То чого ж дивуватися, що потім справжнім борцям за 

національну незалежність вдало підкидали і брак, і невизначеність 

національної ідеї, і те, що така ідея, мовляв, була, але вона була нечіткою, і те, 

що така ідея не спрацювала, і те, що не зрозуміло, яку саме державу ми 

будуємо, – закидів різного роду є багато до сьогоднішнього дня. 

Економічну багатоманітність, оскільки йдеться про різні форми 

власності, моделі господарювання, ще якоюсь мірою в Україні сьогодні можна 

визнати і відчути як засаду демократії, а як бути з багатоманітністю ідейною, 

політичною – пояснити практично неможливо. Якщо на цій багато ідейності і 

не дуже вже спекулюють, то її просто не помічають. Але ж дедалі помітніше 

загострюється питання, на яких саме ідеологічних, ідейних засадах, на яких 

базових цінностях маємо шукати взаємопорозуміння, будувати спільний дім? 

На лібералізмі, соціалізмі, анархізмі, тоталітаризмі чи на усіх цих ідеологіях 

разом взятих? Але ж, останнє – реально неможливе. Партій, рухів, політичних 

сил, які сповідують перераховані та інші системи ідейних цінностей, в Україні, 

особливо у перші роки незалежності, було і є більш аніж достатньо, і всі вони, 

зверніть увагу – були і є за народ, за краще життя, за національну єдність, за 

демократичну суверенну державу. Дивно, але одвічний український 

консерватизм, основу якого становлять уся багатюща історія і культурна 

традиція українства, не взяла під свої знамена тоді та і до сьогодні фактично 

жодна політична сила, в тому числі і націонал-демократи. А за тим, замість 

них інші, далекі від цієї конструктивної ідеї сили, взялися за козацтво, взялися 

створювати численні Січі, демонструвати один перед одним свою гетьманську 

зверхність, доводити, що саме вони і є найпомітнішими, істинними 

демократами. Погралися, навіть трохи погарцювали на конях і на третьому 
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десятку років незалежності стихли, ніби стомилися. Хто у 2020 році щось чує 

про відроджене козацтво? 

Наголосимо, однак, що український консерватизм саме тому і є 

найпринагіднішою ідеологією державотворення, що ґрунтується на духовних 

цінностях, засадах патріотизму і національної культури, традиційних для 

українства християнській релігії, суперетнічній єдності. Він обстоює міцність 

сімейно-шлюбних відносин, верховенство закону, а головне – свідомий вибір 

народом своєї історичної долі. Врешті засади українського консерватизму 

подають і утверджують націоналізм не інакше як патріотизм, як вияв активної 

життєвої позиції кожного громадянина нашої держави, що позбавляє будь-

яких політичних сил можливості елементарно спекулювати на національних 

питаннях. А за так званого політичного плюралізму робити це надто легко і 

зручно, що, зрештою, помітно в Україні і сьогодні. 

В серпні 1991 р. влада в Україні опинилася дійсно в українських руках, 

а вже в червні 1994, після дострокових виборів до Верховної Ради України, до 

реальної влади прийшли зовсім нові політичні сили, які називати 

проукраїнськими досить складно. І подальші роки це ще помітніше 

підтвердили. 

Завершуючи сюжет щодо проблеми влади в Україні, слід наголосити на 

наступному. Проблема не в тому, яку ідеологію для засад державотворення 

обрати і як її назвати – національна ідея, рамкова ідеологія, ідеологія 

державотворення, ідеологія титульної нації і т. ін. Проблема в тому, яка 

ідеологія історично, генетично, етнонаціонально, культурологічно, духовно 

найповніше відповідає природно-психологічному єству нації, українству. Тут 

як не гадай, не міркуй, без будь-яких підлаштувань зупиняємось знову ж таки 

на згаданому вище українському консерватизмі, про який багато писали і 

говорили ще фундатори української національної ідеї. Зокрема В. Липинський 

писав, що: «Шлях до реальної, а не тільки літературної, шлях до повної, а не 

однобокої Української нації, — веде через відродження українського 
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консерватизму». Після нього це повторювали сотні кращих наших 

попередників, але з 1991 року ми про це майже забули.  

Друга і досить гостра проблема нашої української націонал-демократії, 

інших патріотичних сил – це невміння буденно господарювати, докладати свої 

зусилля не на розвал існуючої, ненародної системи, влади, а на відтворення 

нової справді демократичної, про-національної системи. Яскравим свідченням 

цього є те, що більшість колоритних, яскравих фігур з націонал-

демократичного табору, на жаль, так і не склалися як керівники різних рівнів 

виконавчої влади, господарники – голови адміністрацій, міністри, голови 

держкомітетів, керівники великих підприємств. Коли виникла потреба 

повалити тоталітарний режим, скандувати “Геть!”, носити неприйнятні 

комуністичній владі жовто-блакитний прапор і тризуб, то у десятків, сотень 

національно свідомих українців вистачало мужності, сміливості, хисту на це, 

а то і життя, а ледь як за перші десять років незалежності – когось перекупили, 

комусь забракло послідовності і витримки, інші втомилися від боротьби, а 

декому, на жаль, і не довелося побачити, якими саме будуть результати 

вистражданої незалежності. 

Проблема сучасної української націонал-демократії не лише в тому, що 

вона вміла розвалювати і багато в чому виявилася не спроможна (не навчилася, 

не встигла навчитися, була ошуканою в процесі державотворення) будувати 

українську державу. Націонал-демократію, інші патріотичні сили, її 

противники, а також опоненти вміло і швидко втягли у довгі і марні дискусії, 

у боротьбу навколо багато в чому надуманих проблем мови, культури, стану 

національних меншин, взаємин між Заходом і Сходом, між Центром і Кримом, 

Україною і Росією тощо, відволікаючи від центрального й визначального 

напряму — соціально-економічних, ринкових перетворень, які, власне, і 

визначають сутність державотворення, обґрунтовують владу, її статус і, 

головне, характер. Фактично не була чітко визначена і вибудувана політична 

система держави, не був сформований, відповідно до потреб людей, 

політичний режим. 
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Націонал-демократи до того ж, і це цілком логічно, кілька разів реально 

випустили владу з рук, через власне несвідоме бажання, і нетерплячку мати ту 

владу у своїх руках, і просто, зізнаймося, від невміння реально керувати 

державою. Чого варті хоча б численні неузгодження, суперечки лідерів 

націонал-демократичного руху під час парламентських, президентських 

виборів, коли вони так і не спромоглися зійтися хоч раз на кандидатурі будь-

якого одного “гетьмана”, на одній об’єднаній політичній силі, що реально 

давала можливість отримати і розбудувати демократичну, національну владу.  

Нестримне бажання гетьманувати спричинило ситуацію, коли 

національно-демократичні сили розсипалися на більш як десяток різних 

політичних партій, помітити різницю між якими не спроможні були навіть їхні 

лідери, не те що вже пересічні громадяни. Відтак справжнім національним 

романтикам-демократам бракувало усвідомлення, що їх сила лише в одному – 

у єдності. Вони відверто і однозначно відкидали тоталітарно-комуністичну, 

штучну, багато в чому утворену терором єдність, однак навіть уроки творення 

такої непридатної для життя народу єдності не зуміли використати на позитив, 

аби розбудувати єдність справді націонал-демократичну, національну. 

Саме невміння, непристосованість і нездатність більшості видатних 

націонал-демократів до конструктивної розбудовчої роботи – економічної, 

політичної, господарської, організаційної, невміння оперативно змінювати 

політичну тактику і стратегію були основною причиною того, що першими 

плодами здобутої незалежності скористалися не вони, а посткомуністична 

номенклатура та так звані “нові українці”. Пізніше вони ще яскравіше 

продемонстрували це у складних і, нажаль, скорботних Майданних подіях. 

Одні швидко іммігрували, пристосувалися до нових суспільно-політичних 

умов, якщо й не сповна перебрали на себе основні керівні пости у державі, то 

тихенько, під прикриттям інших політичних сил відійшли у тінь, 

поступившись місцем «новим українцям», продовжуючи реально керувати за 

їхніми спинами, нарощувати м’язи за нових суспільно-політичних умов і 
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обставин. У них був і є нехай «комуністичний», але досвід керівництва, у 

других – гроші, соціальний статус, а потім ще й влада. 

Відтак колишня номенклатура і «нові українці» потихеньку відтиснули 

убік романтичних націонал-демократів, подбали про вигідний перерозподіл 

власності і тепер неважко було спрогнозувати і те, що у наступних складах 

Верховної Ради вже не сидітимуть багаті “нові українці” — вони посадять туди 

будь-кого, хто діятиме суто за їхніми вказівками, а самі спокійно множитимуть 

свої капітали, займаючись бізнесом. Вже сьогодні Україною правлять 

специфічні класово-корпоративні групи, які просто купляють політиків, 

державних діячів, і це не лише українська практика, але світова, добре 

відрегульована. 

Є ще одне питання принципового характеру, яке істотно позначилося на 

нашому державотворенні, та й на авторитеті національно-демократичних сил 

в Україні. Об’єктивно боротьба з тоталітарним режимом започатковувалася (і 

це характерно для більшості революцій) на засадах духовності – мови, 

культури, традиції, мистецтва, інформаційної незалежності тощо. Що ж ми 

маємо на сьогодні? Нас в Україні оточує надто велике розмаїття культурних 

світів, існування яких нам цікаве, небайдуже. Ми живемов умовах реального 

мультикультуралізму. Ми і власні духовні, культурні джерела, здобутки і хиби 

вивіряємо по тих інших світах, культурах але не більше того, бо тут є ще одна 

велика проблема – збереження і посилення власної унікальності, особливості, 

національної ідентичності. І в цьому сенсі в Україні за роки незалежності 

помітних просувань уперед також надто мало. Дається взнаки інше. Ні 

націонал-демократи насамперед, ні інші “патріоти України” не спромоглися 

уберегти Україну від багато в чому штучного, запозичливого перенесення на 

наш національний ґрунт тягаря вже не власне російських (з чим велась 

боротьба кілька століть), а й багатьох західних, американських та інших 

стандартів, забуваючи, що Україна як одвічно слов’янська, православна 

держава має власні ідеали і духовні цінності. Мало того, цінності інших 

держав опиняються в Україні не інакше як специфічного роду товар, як спосіб 
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розмивання власної національної культури, як культурна експансія. Наслідки 

такої експансії дадуться особливо взнаки з часом подорослішання нинішнього 

покоління, народженого уже після проголошення незалежності України.  А це 

покоління, між іншим, вже зросло. Можливо воно врешті врахує досвід, 

практику, та й хиби дій своїх батьків. Дуже хотілося б це спостерігати. 

Практика суспільно-політичного життя України наочно підкреслює 

також, що державотворчий поступ був би результативнішим, якби потужніше 

велася багатопланова робота з формування національної самосвідомості 

громадян. Така самосвідомість за багатьох об’єктивних обставин не змогла 

прорватися до життя українства століттями, починаючи з часів Володимира 

Великого. І все ж вона була і є, і на сьогодні надто запитана багатьма реаліями 

часу, і не тільки в Україні, а скрізь, де є українці. Що це за реалії, яка їх 

сутність: з цього треба починати розгляд означеної проблеми 

державотворення. 

Переважна більшість країн світу – багатонаціональні, в яких 

проживають не те що десятки, а сотні народів. Лише одиниці держав 

(Бангладеш, Корея, Японія, Португалія тощо) – однонаціональні і то досить 

умовно. Багато народів, у тому числі й українці, проживають в межах багатьох 

держав. Нашого цвіту, як кажуть – по усьому світу. А у ХХІ столітті цей 

процес ще потужніше посилила масова міграція, безвізові режими і т. ін. 

Тисячоліття потужного розшарування, силового розпорошення українства 

зробили свою найперше негативну справу. В Росії нині українська діаспора 

(третя за чисельністю нація після росіян і татар) становить близько 10 млн осіб, 

у США — 2 млн, у Канаді — 800 тис., у Молдові — 800 тис., Казахстані — 500 

тис., Бразилії — 500 тис., Португалії — 300 тис. тощо. Перелік можна 

продовжити. Важливіше, однак, інше. В Україні, та особливо поза її межами, 

українці проживають у досить відмінних умовах, як природних, так і 

соціально-політичних, культурних. І все ж їм усім значною мірою притаманні 

такі основні якісні характеристики, як: мова (бодай у сфері сімейного побуту); 

специфічні елементи матеріальної та духовної культури (обряди, звичаї, 
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релігія, традиції, стереотипи поведінки, етнічна самосвідомість). Сюди слід 

додати прагнення зберігати й розвивати національну освіту і культуру, не 

поривати зв’язків з історичною батьківщиною. 

Друге, принципове явище, пов’язане як з національною самосвідомістю, 

так і з державотворенням: у національній державі завжди є домінуюча, 

титульна нація. Домінуюча за історичною ґенезою, чисельністю, соціально-

економічним, духовним та іншими потенціями. Не треба тут штучно 

моделювати ситуацію з націоналізмом, як негативним явищем. А відтак: а) 

саме нація є основним джерелом політичної влади; б) кожна нація потребує 

(жадає) максимально повного самовираження і автономії; в) щоб бути 

максимально вільним, індивід має належати до конкретної нації. 

І третє, як соціальний, історичний результат. З прадавніх часів Україна 

мала б постати як найбагатша і найсвятіша з усіх земель. Адже за своїм 

природоресурсним потенціалом – земля, природні ресурси – вона входить до 

п’ятірки найпотужніших країн світу. Та поки що Україна за рівнем розвитку 

пасе далеко задніх. Тут є така закономірність, щодо історичної детермінації: 

бідні країни для свого розвитку завжди, головним чином, мобілізують розум, 

знання, багаті – експлуатують природні ресурси. Ми, в Україні, не повинні 

повторювати цю помилку, оскільки і розумом не обділені, і ресурси маємо 

великі і потужні, однак нині на порядку денному було і залишається питання 

про те, як привести до влади в Україні розум, а найперше, розумну, 

національну за своєю свідомістю еліту, спроможну змінити суспільну 

свідомість. 

Доречно тут нагадати про такий феномен, як «Національний характер», 

про який писали багато В.Липинський, М.Міхновський, Ю.Липа, 

М.Грушевський, а Л.Гумільов безпосередньо пов'язував із так званою 

пасіонарністю, тобто, специфікою суспільних дій. Ми звертаємо на це увагу 

ось чому. Якщо взяти до уваги велику зневіру українського загалу у чесність і 

порядність влади, зневагу до багатьох політичних лідерів, перших осіб 

держави, скептичне ставлення до виборчих кампаній, референдумів і т. ін., то 



186 

 

є підстави говорити про ситуацію, пов’язану із апатією, зневірою, 

розгубленістю великої кількості людей. Загалом коріння цих явищ слід 

відшукувати не у роках незалежності України, – деформація суспільної 

мобілізації – це, значною мірою, тривалий історичний процес. Можна 

погодитися із думкою відомого українського етнополітолога Л.Нагорної, яка 

стверджує, що «українському суспільству традиційно властиві політична 

індиферентність, пасивність, соціальна апатія, егалітеразм, етатизм, 

амбівалентні політичні орієнтації [82, с.29]. На нашу думку, протирічливість 

українського характеру, української душі слід відшукувати у тисячолітній 

історії України. Так, ще у ХVІ сторіччі французький інженер Гійом де Боплан, 

який був на службі у польського короля, про українців писав таке: «Вони 

дотепні, кмітливі, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства, але 

надзвичайно кохаються у своїй свободі, без якої не уявляють свого життя: саме 

через це вони такі схильні до бунтів і повстань проти місцевих вельмож, як 

тільки відчують утиски. Поза тим усім – це люди віроломні, зрадливі, 

підступні, яким довіритися можна, лише добре розваживши» [16, с.30]. 

Одночасно, ще один француз Жан Бенуа Шерер, – автор відомої книги 

«Анналів Малої Росії» (1778 р.) писав про українство дещо інше: 

«Український народ гідний уваги кожного освіченого європейця, бо коли 

образ зусиль цього народу для збереження своїх вольностей, віри, устрою і 

звичаїв, словом, усього, що є дороге людині, цікавить наше жадібне до наук 

століття, то ми не в силі достатньо оцінити запалу і спонук, які оживляють цей 

народ» [7, с. 57]. 

З усієї величезної строкатості пояснень і обґрунтувань українського 

характеру, вважаємо за можливе і потрібне, в контексті даної монографічної 

роботи, навести думку Є.Онацького (1957-1967 рр.) – автора виданої в міграції 

Української малої енциклопедії, який писав: «Кожний з нас мав можливість 

безпосередньо спостерігати, як легко в нас люди гніваються, сердяться, 

ображаються, запалюються, підпадають під впливи різних демагогів, як легко 

обурюються і міняють свої політичні орієнтації» [89, с. 38]. 
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Те, що ментальність українства, конфлікт між індивідуалізмом і 

колективізмом, між свідомим і несвідомим – складні і часто навіть важко 

збагненні феномени українського характеру, багато в чому дає відповідь на 

питання, чому і сьогодні багато вчинків і дій великого українського загалу 

неможливо пояснити достатньо однозначно і точно. Тут важливим є суттєво 

інше, про що відомий український літературознавець В.Скуратовський 

зазначав так: «…Коли я читаю трохи параноїдальну «індоєвропеїстику» своїх 

сучасників, де доводиться, що Україна, і тільки вона єдина, стоїть біля джерел 

усієї світової цивілізації, то для мене це і є втіленням того самого комплексу 

меншовартості, який змінюється за сучасних обставин з психологічною 

неоглядністю комплексом власне абсолютної повноцінності» [136, с.6]. 

Відтак національна самосвідомість – то і джерело, і, водночас, гальмо 

суспільного розвитку Української держави. За багатьох обставин тому, що 

розуміння і ставлення до націоналізму взагалі і українського націоналізму 

зокрема завжди були і є надто складним і суперечливим. Вони потребують 

величезної роз’яснювальної, просвітницької роботи серед мільйонів наших 

співвітчизників, сучасників. Коротко позначимо найгостріші аспекти цієї 

проблеми. 

Визначально така проблема пов’язана з надто спрощеним розумінням, 

або свідомою дискредитацією понять “націоналізм” та «український 

націоналізм».  

Ряд вітчизняних та зарубіжних фахівців розглядають націоналізм як 

ідеологію, суспільний рух і символічну мову і намагаються схарактеризувати 

разом із сумісними поняттями “нація”, “національна ідентичність”, 

“національна держава” Так Ентоні Д. Сміт називає п’ять слідуючих, 

найголовніших значень, що характеризують сутнісне розуміння 

“націоналізму”:1) процес утворення і становлення націй; 2) почуття й 

свідомість належності до нації; 3) мова і символіка нації; 4) соціальний і 

політичний рух від імені нації; 5) доктрина і/або ідеологія нації, загальна й 

конкретна.  
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 Нелегко помітити, що стосовно конкретно українського націоналізму та 

за об’єктивних історичних умов націоналізм як явище сприймали і 

сприймають головним чином завдяки значенням 4 і 5, а найменше за рахунок 

значення 1 – «процес утворення і становлення націй». А між тим, саме це (1) 

значення є чи не найважливішим, висхідним, що потім вже породжує і формує 

усі інші.  

Зрозуміло, що історична ґенеза, політична боротьба в колишній царській 

Росії, пізніше — і в Україні, як складовій СРСР, суттєвим чином викривила, а 

то й спотворила ідею і сенс націй і націоналізму. Так, лідер більшовиків В. 

Ульянов (Ленін-Бланк) українських соціал-демократів, зокрема Л. Юркевича, 

Д.Донцова називав не інакше як «буржуазними націоналістами» за їхні позиції 

щодо організації робітничого руху. Тогочасну українську ліберально-

демократичну інтелігенцію соціал-демократи називали «буржуазно-

націоналістичною» і вона, справді, певним чином відмежовувалася від 

націоналізму. Навіть М. Грушевський навесні 1917 р. говорив про те, що його 

однодумці, мовляв, виступали проти «національного еросу», проти 

«національного шовінізму», наголошуючи, що «оборонці української 

національності не будуть націоналістами». Чи існувало у політичній 

свідомості української інтелігенції радикальне, навіть з елементами 

національної винятковості, розуміння «націоналізму»? Так, існувало, 

особливо до української революції 1917–1921 рр. Після її поразки цей термін 

взагалі був істотно монополізований радикальними націоналістичними 

напрямами в українському русі, чому також є своє об’єктивне пояснення. 

Зокрема, поява у 20-30 роках ХХ ст. низки праць ідеологів ОУН (Ю.Виссіяна, 

М. Сціборського та ін.) призвела до того, що «націоналізм» стали виключно 

асоціювати з ідеологією ОУН. Звідси зрозуміло, чому окремі теоретики 

національного питання, наприклад І.Лисяк-Рудницький, небезпідставно 

закликали роз’єднувати поняття «націоналізм» у широкому значенні (активна 

національна свідомість, патріотизм) з поняттям, що має помітне партійне, 

тобто ідеологізоване забарвлення. Зазначимо, що й нині такого чіткого 
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розмежування не існує, український націоналізм є: а) формою колективної 

свідомості; б) політичною доктриною; в) політичним рухом. Оскільки для 

соціального, суспільного буття українства, творення української національної 

держави український націоналізм потрібен як засіб, елемент визнання 

незаперечності, природності права на існування і створення українською 

нацією власної держави, для нас найважливішим є український націоналізм як 

форма колективної свідомості. Від неї не лише похідними, життєдайними є 

інші дві: політична доктрина і політичний рух.  

Перші кроки в розбудові української держави, однак, були і до нині є 

настільки невиразними і суперечливими, що спричинили велику недовіру й до 

нових суспільних цінностей та ідеалів. І це природно. До того ж згадаймо 

Н.Макіавеллі, який у своїй праці «Государ», розмірковуючи про психологію 

народу та його вплив на владу, розмежовував “народ” і “натовп”. До першого 

він вважав належить свідома частина громадян. Він також говорив, що існує 

«народ вільний» і «народ розбещений». Останній з’являється і поступово 

зростає чисельно, коли народ довго терпить тиранію, знущання. Надійність же 

влади, на його думку, залежить, головним чином, від знання психології 

підданих та вміння пристосовувати її до своїх потреб. Народові України за усі 

роки незалежності не везло з владою, бо то, власне, була не його влада, а влада 

тих, хто її спритно прихопив. Причин такого стану багато, однак потрібно 

апелювати до свідомості і непохитності нас усіх, народу. «Нація, — писав В. 

Липинський, – це реалізація хотіння бути нацією. Коли нема хотіння, 

виявленого у формі ідеї, – нема нації” [74, с.387]. Щодо ідеї, то в Липинського 

– це ідея державотворення, національна ідея, як загальне об’єднуюче начало.  

За роки так званої радянської влади і особливо в останні два десятиліття 

до розвалу СРСР, комуністи не лише пройшли унікальну школу надетнічного 

універсалізму, а й максимально спотворили ставлення до етнічного питання, 

етнічних ознак, відмінностей мільйонів громадян. В одному ряду не лише 

вживалися, а й настирливо декларувалися як виключно історично зумовлені 

гасла – поняття, концепції на кшталт «пролетарі усіх країн», «совєтський 
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народ», «усі люди доброї волі», «носії загальнолюдських вартостей», «усі 

чесні люди планети», «вільні громадяни нового світу» та ін. Усі подібні 

сентенції «універсальної людини» були і є не просто якимось витвором 

“комуністичних” міфотворців. Це — обов’язковий супутник ідеократичної 

свідомості, умисного невілювання природних, історичних та інших 

відмінностей між людьми. Навіть «великому реформатору» М. Горбачову за 

усієї підтримки світової ліберальної спільноти так і не вдалося розбудувати 

«ліберально-громадянську імперію», або «совецьку націю». Окрім ще більш 

складного етнополітичного хаосу це нічого не дало, хоча самому М. Горбачову 

на певний час і створило, особливо на Заході, помітний авторитет: чому б і ні 

– оскільки він виявився добрим союзником західних суспільств у боротьбі з 

великим тоталітарним монстром – СРСР.  

Природно, що описані соціальні процеси, які істотно окреслилися в 

перші місяці розвалу СРСР, мали, однак, і кілька позитивів. Піднялися 

регіональні еліти. Посилилися спроби регіональних націй, національних 

меншин у формуванні громадянського суспільства на місцях. Одночасно 

посилилися і спроби титульних етносів заявити про себе, в тому числі (треба 

бути відвертими) і в тиску на національні меншини, що не мають власної 

державності. Головне і найпозитивніше – значно змужнів, легалізувався 

національно-визвольний рух: з-під оболонки імперського центру вирвалися 

нації, що мали підстави і віками жадали розбудувати власну державність.  

Більшовизм створив і поширив майже на всю Європу, окремі країни на 

інших континентах не лише хибну, багато в чому антилюдську культурно-

ідеологічну теорію, а й практику життя. Якщо від теорії фактично можна 

відмовитися водночас, або ж досить швидко, то практика, як відповідна 

етнокультурна ситуація досить довго існує, живе в діяльності майже цілого 

покоління і об’єктивно може зникнути хіба що зі зникненням, зміною цього 

покоління. 

Оскільки етнокультурна ситуація досить міцно тримається за життя і 

довго не поступається новій, що народжується, така ситуація входить у досить 
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гострий конфлікт не лише з особистістю, а й державою і особливо тоді, коли 

розбудова держави здійснюється на принципово інших ідейних, духовних 

засадах. Стара етнокультурна ситуація виступає звичайним гальмом процесу 

державотворення, чому, до речі, «успішно» сприяє стара еліта, що є реальним 

носієм такої ситуації. Психологія “гомосовєтікуса» – міцно тримає і сьогодні 

у своїх пазурах старше і середнє покоління людей на всьому пострадянському 

просторі. В Україні немає своєї Синайської пустелі, щоб можна було 40 років 

водити люд і виростити нове покоління повноцінного, вільного українця. І досі 

майбутнє своїх дітей і онуків обирають здебільшого їхні дідусі і бабусі, які 

окрім «щасливого» радянського рабства фактично нічого не бачили і не 

знають, нав’язуючи молоді своє втрачене минуле. Це – реалія, про яку не варто 

забувати. 

Виникає також конфлікт між державою і етнокультурною ситуацією, що 

є закономірним, оскільки більш як трьохсотлітнє перебування у складі 

Російської царської імперії, а затим під радянським тоталітаризмом, 

характеризувалося небувалим пригніченням, знущанням над людиною, 

особистістю. Столітній синдром ненависті до чиновника, держави значною 

мірою успадкувало і нинішнє покоління людей, якому взагалі важко повірити, 

що держава може бути чесною і справедливою у ставленні до своїх власних 

громадян.  

Цю зневагу до держави в Україні потужно підсилює низький рівень 

державницької свідомості еліти, бюрократії, чиновників усіх рівнів, завдяки 

низьким духовним і професійним якостям яких формальна влада мало 

користується повагою народу, або по суті в багатьох випадках є нелегітимною. 

А коли так, то досить проблематичними є будь-які позитивні трансформації 

суспільства. На думку українського філософа В.Кременя, спроби 

трансформувати основи економічного, соціального та культурного життя у 

нашій країні без зміни культури, як «духовного генетичного коду» 

життєдіяльності переважної більшості її населення зазвичай призводили до 

соціокультурного відторгнення реформ, як тільки вони створювали ситуацію 
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невпевненості, хаосу і дискомфорту. Відбувалася криза легітимності 

політичної влади (вона не знаходила виправдання своїм діям з боку 

переважаючих соціальних груп суспільства) і закінчувалася контрреформами 

«згори» або, ще гірше, революціями чи бунтами «знизу».  

Конфлікт етнокультурної ситуації і держави в Україні нині особливо 

відчутно дається взнаки з тієї причини, що домінуючою не є саме національна 

етнічна еліта, як провідник етнокультури. Власне, до 1991 р. так і не могло 

статися. Деякі дослідники вказують на те, що загалом період з 1917 по 1986 р. 

можна поділити на чотири півперіоди, які характеризуються не просто різними 

формами державної влади, а її номенклатурою. Перший – ленінський 

(пошуковий характер державного працевлаштування). Другий – сталінський 

(тоталітарний, номенклатурний). Третій – хрущовський (короткочасова 

демократизація, спроби вийти з кризи управління народним господарством). 

Четвертий – брежнєвський (люмпенізація і повна деградація номенклатурного 

політичного режиму). 

Хоча подібну періодизацію можна екстраполювати і на Україну, що була 

невід’ємною складовою великої імперії – СРСР, принципово важливим є інше 

– справжня національна еліта з 1991 р. до сьогодення усе ще пробує прийти до 

реальної (вищі ешелони, регіональний рівень) політичної влади, тобто 

етнократія і нині нам не «загрожує». Чому?  Якщо в Румунії, наприклад, 

наприкінці 80-х років ХХ ст. кардинальна зміна еліт відбулася шляхом 

своєрідного терору, в Угорщині – через з’ясування нових пріоритетів нації на 

загальнонаціональному «круглому столі», то в Україні після проголошення 

незалежності владу спритно перехопила та сама номенклатурна комуністична 

еліта, що панувала майже століття. За різними підрахунками найбільш 

впливові посади в Україні з 1991 по 1995 р. обіймали представники колишньої 

радянської номенклатури (від 70 до 80%). 

Після розпаду СРСР, краху так званої соціалістичної системи, усі 

посткомуністичні суспільства пережили потужний культурнодуховний шок, 

наслідки якого мають місце і до сьогодні. Цей шок є результатом складного 
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зіткнення трьох неоднозначних культурних векторів: а) нової системи 

цінностей, що разом з ринковими моделями господарювання все сильніше 

імпортується з країн західної цивілізації, Америки; б) старої (радянської 

системи цінностей і відповідних поведінкових стереотипів; в) традиційної 

національної системи цінностей. Об’єктивно, усі ці вектори є впливовими і 

часто суперечать один одному, особливо з точки зору формування психології 

молодого покоління. Перший потребує прискіпливого навіть державницького 

впливу на те, щоб імпорт, головним чином, так званої масової, західної, 

рудиментарної культури в Україну було призупинено. Стара (радянська) 

система цінностей може остаточно зникнути лише з часом, оскільки це 

пов’язано з конкретними її носіями. І, нарешті, традиційна національна 

система цінностей, що вкрай необхідна, запитана як основа національного 

державотворення, потребує куди більшої політичної волі і державницького 

підходу до її відродження та зміцнення, підкреслимо, у принципово інших 

суспільно-політичних умовах. Тобто влада, держава мають однозначно 

вибрати, який культурний, духовний вектор має в Україні домінувати тепер. 

Підкреслимо тут ще раз: без об’єднуючої національної ідеї без певної ідеології 

державотворення тут аж ніяк не обійтися. 

Гіпотезу про справедливе суспільство, рівність між народами взяли на 

озброєння у світі слабкі люди. Їх аргументи були і є прості: всі люди, мовляв, 

однакові за своїми потребами, а тому повинні спільно працювати і порівну 

ділити результати праці. Відтак, і влада має належати усім, тобто – 

примітивній демократії. Однак ця формула не спрацювала. Багаті не захотіли 

штучної рівності, вимагаючи свободи, а бідні, зрозуміло, не дуже хотіли 

працювати. За таких обставин виникли прекрасні умови для диктатури влади, 

що ми і мали донедавна в багатьох регіонах, країнах світу. 

Багаті породили і дотримуються тієї сентенції, що люди від природи за 

своїми можливостями не однакові, а тому кожний має володіти тим, що сам 

зробив, заробив – розумом, здібностями, руками. Відтак, за цією логікою, 

нерівність, наймана праця, «протистанська етика», капіталізм є 
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закономірними, природними явищами, за яких треба навчитися жити. Треба 

погодитися, що у цьому твердженні є досить суттєвий сенс, усвідомити який 

важко, однак необхідно.  

Різні підходи до визначення об’єктивних шляхів розвитку людства дали 

підстави по-різному визначати й еволюцію людства. У багатих це: аграрне, 

індустріальне, постіндустріальне, інформаційне та «відкрите» суспільство, у 

бідних – первісне, феодальне, капіталістичне, імперіалістичне, соціалістичне і 

комуністичне. Є ще деякі інші, проміжні, однак, не суттєві модифікації су-

спільств, що має бути предметом окремої розмови. 

Вище викладене необхідне нам для ствердження слідуючого і 

принципового.  

За багатьох обставин доля майже усіх невеликих, та й більшості середніх 

держав, виявилася залежною від кількох принципових, об’єктивних обставин. 

Перша – динаміка зростання основних показників життя людства. Лише в ХХ 

ст. кількість населення зросла в 3,7 раза. Економічні показники – в 40 раз. З 13 

до 82% зросла освіта (з розрахунку процента грамотності дорослого 

населення). Тривалість життя зросла з 50 до 67 років. Фактично немає 

колоніальних держав, тотально наступає демократія (у різних формах і видах). 

Фактично усі імперії у світі розпалися. 

Все нібито добре, однак, для кого? Світ став фактично однополюсним 

(США) та боротьба між США і Європейським співтовариством, Китаєм, 

Японією, Росією (на підході ще Індія) стала ще гострішою. Малі та середні 

держави (Україна входить до середніх) за показниками росту ВВП 

(економіка), науки, освіти, технологій – явно відстають від глобалістів, якщо 

сюди ще додати уповільнення, а то й спад приросту населення, послаблення 

озброєння.  

Глобалізація найпотужніше висуває країни-глобалісти вперед за 

рахунок освіти, науки, технологій, озброєння. Жодна з малих і середніх країн 

не може дозволити собі сьогодні витрачати такі суми грошей на освіту і науку, 

як це роблять, наприклад США: в Україні освіта і наука не просто жевріють, а 



195 

 

занепадають. І це тоді, коли в тих самих США другу, так звану освіту для 

дорослих, отримують нині 60% населення. У нас же навпаки, як реальна 

державна (невідомо ким і коли визначена) політика Міністерством освіти і 

науки України проголошується мета залишити в Україні не більше 50 вузів 

(один на мільйон населення), закриваючи приватні вузи та чисельні філії. 

Кому потрібна неосвічена нація? Питання риторичне: сильним, великим, 

глобальним країнам. Україна до них, зрозуміло, не належить. А тому в державі 

має існувати і реалізовуватися стратегія розвитку, що забезпечує: а) більш 

стабільний і глибоко науковий власний розвиток і зміцнення України; б) 

розумну співпрацю, інтеграцію України в інші, в тому числі й міждержавні 

об’єднання на основі і задля власного національного, державного інтересу.  

Щоб вистояти, вижити і стабільно жити – іншого шляху немає. А 

запорукою цього насамперед мають бути мова, освіта, наука, духовність. Не 

буде їх, не буде єдності, співпраці, не буде, зрештою, і продуктивної 

економіки, необхідного росту ВВП. Маємо подумати і вирішити, куди, за 

нашого стану соціально-економічного розвитку, найперше вкладати ті 

невеликі кошти, що маємо, і як зберегти, раціонально використати найцінніше 

– землю, природні ресурси, людський потенціал.  

Отже, легко помітити дві основні тенденції, притаманні розвитку 

сучасних цивілізацйї. Перша – глобалізаційна, що спричиняє уніфікацію 

людства, його інтернаціоналізацію. Друга – культурно-духовна диференціація, 

регіоналізація, етнічна самоідентифікація. З другою пов’язана доля України, 

де є все: максимальна можливість самоідентифікації українства, усіх, навіть 

невеликих етносів; досить потужні відцентрові, регіональні процеси; болісний 

пошук власної ідеї та ідеології державотворення. 

Ідеальної ідеології, яка влаштувала б, умовно кажучи, усіх, не існує, а 

відтак і створити ідеальне, щасливе суспільство практично неможливо. Тому 

людська спільнота завжди перебуває у складному пошуку тієї ідеології, яка, 

бодай, найповніше відповідає інтересам, потребам більшості. Усяке штучне 

нав’язування громаді будь-якої, «найкращої» у теоретичному визначенні, 
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ідеології нічого окрім неприємностей не додає. Найяскравіший приклад – 

насильницьке впровадження у ХІХ-ХХ ст. комуністичної ідеології.  Наслідки 

цього процесу людство, в тому числі і в Україні ще довго переживатиме. 

Національна самосвідомість безпосередньо пов’язана не лише з 

ідеологією, але й з владою. Остання має максимально відповідати інтересам 

нації, її ідеалам. До того ж вона до того часу залишається дієздатною і 

легітимною, доки спроможна самоочищуватися, позбавлятися того, в тому 

числі і людей, що не дає їй можливість максимально відповідати на суспільні, 

національні виклики. Подібна ситуація з владою була в Україні перші 

п’ятнадцять років незалежності: п’ятнадцять років – п’ятнадцять урядів, але 

влада загалом дбала виключно про власне самозбереження, тоді як громадяни 

України жадали й очікували принципових демократичних змін. Така 

суперечність стала основним гальмом для справді прогресивного, 

поступального розвитку України по ліберально-демократичному шляху.  

Коли люди думають, вибачте, шлунком, їх досить легко завести на 

манівці, ошукати. І українська формальна влада це добре розуміє і 

використовує злидні для соціальних дестабілізацій, межу яких утримує 

жонглюванням владою та силовими методами. Щоб позбавитися цього 

загрозливого становища, заручником якого є виключно народ, найперше треба 

мати максимально згуртовану, моноетнічну націю, що буде об’єднана за 

формулою вічності влади: загальнонаціональний інтерес, регіональний 

інтерес, особистісний інтерес. 

Вочевидь, що можна вести мову і про такий, надто мало і недостатньо 

з’ясований суспільний феномен, як «політична духовність», яка, вважаємо, 

складається з трьох основних компонентів: ідеологічна (ідеї, ідеали, цінності, 

доктрини, концепції); моральна; психологічна (почуття, настрої, мотиви, воля, 

переконання і т. ін.). Духовність найперше відносимо до психологічного і 

найскладнішого феномену. 

Криза духовності взагалі, політична духовна криза у будь-якому 

суспільстві є головними, що за тим породжують економічну, соціальну та інші 
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кризи. Якщо, зокрема, вести мову про кризу сучасного розвитку новітньої 

України, то висхідним є протиріччя, пов’язане з неспівпадінням історичного 

досвіду, традицій, культури державотворення з сучасними українськими 

реаліями. Звідси і проблема збереження цілісності, єдності української нації 

(етносу). Природно, що багато фахівців, провідних політиків збереження такої 

цілісності вбачають в тому, щоб сутнісною складовою духовних засад життя 

українства стала національна ідея, як форма самоідетифікації особистості та 

усього етносу одночасно. 

Щоб достатньо сповна усвідомити, чому в сучасній Україні ми 

найперше стикаємося з надто важко вирішуваними проблемами, маємо так 

багато проблем державотворення, слід врахувати наступне: вирішальними є 

дві обставини, що забезпечують найуспішніші державно-суспільні 

трансформації. Перша: радикальна зміна політичної системи суспільства в 

інтересах максимальної більшості громадян. Друга: перехід на нові, більш 

перспективні і ефективні моделі (механізми) господарювання [35]. Інші 

обставини є похідними від цих двох. Разом з тим, обидві з домінуючих 

обставин за роки незалежної України розв’язати належним чином ми так і не 

спромоглися. Ні належної політичної системи, системи влади не сформували, 

ні цивілізованої ринкової моделі господарювання не створили. І нічого тут 

звинувачувати якусь ідеологію, ту ж комуністичну (достатньо китайського 

аргументу, як позитиву використання комуністичної ідеї, ідеології). 

Парадокс, але й належної, нової української еліти випестувати за останні 

десятиліття не вдалося до дня сьогоднішнього. Ще великий філософ Платон 

застерігав, що ні для держави, ні для громадян не буде кінця нещастям, доки 

володарем держави не стане плем’я філософів. Назвати українську еліту 

найвищого, загальнодержавного рівня філософами (по Платону, Аристотелю, 

Сократу, Конфуцію, Макіавелі і т. ін.) – погодьтеся, рот не відкривається. Як 

тут не згадати нашого видатного співвітчизника Миколу Бердяєва, який 

зазначав, що питання в реальній дійсності полягає в іншому: торжествуватиме 

хороша меншість – аристократія, чи погана меншість – охлократія. Тут кожен 
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має право оцінити реальну українську дійсність на рівні бодай формальної, 

однак, еліти. Бо ми, до речі, самі її допускаємо до влади, дозволяємо керувати 

нами. Отже, кого маємо винуватити у негараздах, до кого апелювати, 

повертаючись додому із виборчих дільниць? 

За усі роки незалежності України колишня її номенклатурна еліта 

усіляко намагається не стільки стати, скільки видавати себе за національну 

еліту, однак такі спроби постійно виявляються невдалими. Зі свого боку народ 

український намагається, у більшості своїй, однак також невдало, створити 

свою власну національну ідентичність. При цьому сформувати більш-менш 

конструктивні взаємовідносини між народом і елітою в Україні також не 

вдається, отож і шукати крайніх в українських негараздах важко і 

безперспективно. 

Далі: не вийшовши з кризи історії (якими були ми і наше суспільство) 

ми потрапили в ще більшу кризу – кризу історичної перспективи. 

Розпрощатися з минулим, що нас не задовольнило, намагаємося шляхом 

далеко не цивілізованої і добре продуманої, виваженої декомунізації. 

Ганьбимо попередників замість того, або спробувати навчитися у них, додати 

свого історичного, відповідального сумління за долю держави і – йти хоч 

потроху далі, вперед. Хіба кількість повалених пам’ятників чи 

перейменованих вулиць спрощено додасть нам хліба і до хліба на столі, 

додасть соціального оптимізму. Проблема суспільного життя, як говорив 

інший наш великий пращур – видатний соціолог Питирим Сорокін, не в зміні 

«ізмів», а в цінностях, в зміні кульних векторів облаштування життя. Тобто, 

проблема не в комунізмі, сталінізмі, капіталізмі, іншому «ізмі» але в ідейних, 

духовних засадах, цінностях, на яких великий соціум «домовляється» 

будувати відносини в інтересах як однієї людини, так і спільноти в цілому. 

Однак свідомість, як найбільш рухлива, так і найбільш архаїчна, 

консервативна сентенція людського життя, змінюється надто повільно, не 

раптово. Але всі зміни у житті мають відбуватися саме зі зміною свідомості, 

цінностей, ідеалів, суджень і т. ін. Спробуємо відповісти у зв’язку з цим на 
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запитання: наскільки, у який спосіб увесь український загал, нація, народ 

духовно, психологічно змінилися і чи змінилися взагалі майже за тридцять 

років незалежності? Відповідь, нажаль, буде скоріше не позитивна. Щоправда, 

тут є одне виправдання: проблема часу. Має вирости і вступити у продуктивне 

життя покоління, що сформувалося на принципово нових цінностях і життєвих 

орієнтирах. Цьому поколінню в Україні, між іншим, вже близько тридцяти 

років. Це вже зрілість. А, відтак, або воно мало спроможне жити по-іншому, 

або, за різних обставин, не спроможне це робити у власній країні. Більше, все 

ж, схиляємося до другого, хоча і перше (освіта, виховання, умови життєвого 

старту та ін.) в Україні суттєво хибують. Варто проаналізувати стан державної 

молодіжної політики, яка за десять останніх років серйозно загальмувалася. 

Достатньо нагадати, що безкоштовної (за Конституцією України) освіти 

фактично вже немає, як немає і гарантованого першого робочого місця, 

визначеного Законом України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» і т. ін. 

Найважливішою перешкодою у становленні дійсно стабільної, 

авторитетної на світовому рівні Української держави є, таким чином, не 

економічні кризи і негаразди, не брак цивілізованої системи господарювання 

але відсутність належного соціально-пихологічного клімату, простіше – 

національної єдності. Це той «дух нації» про який писали і який закликали 

творити Липинський, Донцов, Міхновський, Липа, Франко і багато інших 

прихильників української національної ідеї. До речі, така національна єдність 

повинна мати місце і в ній є велика потреба саме в час величезних катаклізмів, 

випробувань, криз, що випадають на долю народу, скажімо, в роки воїн, 

тотальних голодоморів, природних негараздів. Тому пояснювати брак 

національної єдності тільки інфляціями, етнополітичними кризами – 

недоречні, або недостатні аргументи. Це нас, навпаки, мало б об’єднувати, а 

не роз’єднувати. 

Тут виникає і таке питання: а яке ж суспільство маємо будувати в 

сучасній нестабільній Україні. Яким має бути його цілісний образ? Зрозуміло 
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– правове, демократичне, соціальне і т. ін. Однак найлогічніше і, головне, 

найзрозуміліше для звичайного, як кажуть, пересічного громадянина – 

справедливе суспільство, де найкраще захищаються і забезпечуються права 

людини. Це зрозуміли навіть окремі економічно високо розвинуті європейські 

суспільства, яких називають нині суспільствами споживання. І політики, і 

звичайні громадяни в таких суспільствах добре усвідомили, що «голе» 

багатство, накопичення, не робить людину щасливою і вільною і просто 

«хизуватися» ліберальною ідеєю лише тому, що завдяки їй, економічній 

реалізації такої ідеї, живеш пристойно і багато – хибний шлях. Саме у багатих 

суспільствах громадяни відчутно бажають духовності, моралі, культури. 

Виявляється, що спражнє щастя – це свобода, безпека життя для себе і 

своїх близьких, повага оточуючих, людський авторитет, соціальний оптимізм, 

врешті. Шкода, однак, що українське суспільство сьогодні (2021 р.) обєктивно 

є надто розбалансованим, послабленим системною кризою, але головне 

позбавленим загальнонаціонального оптимізму. Якщо нам нині чого 

найбільше і бракує, то консенсусу, толерантності, злагоди, без яких 

соціальний оптимізм залишається лише величезною потребою і необхідністю. 

Поки його бракуватиме – соціально-економічних та інших змін на краще 

очікувати даремно. 
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VІІ. Проблеми національної консолідації українського суспільства 

в умовах сучасних глобалізаційних процесів. 

Політична система українського суспільства нині (2021 р.) існує, на 

наше переконання, як формальний набір об’єктивних політичних, соціальних, 

громадянських інституцій, взаємодія яких надто погано детермінована. Саме 

тому вона досить хитка, недосконала і характеризується відсутністю чітко 

визначеного соціального і політичного статусу її стуктур; відсутністю 

належної відповідальності (правової, соціальної, моральної) за свою 

діяльність найперше в інтересах особи і суспільства. Чому це так? 

Незаперечними об’єктивними умовами і обставинами успішної 

розбудови суверенної Української держави нині є реальна потреба 

національної консолідації, принципова оцінка позитивних та негативних 

впливів світових глобалізаційних процесів на національне державотворення; 

розробка стратегії сталого розвитку України, запобігання та усунення 

зовнішніх та внутрішніх загроз, можливих конфліктів та дій терористичного 

характеру, що існують у світі загалом і в Україні зокрема. 

Щодо ролі та впливів загальносвітових глобалізаційних процесів, то 

маємо брати до уваги їх значну суперечливість і неоднозначність. З одного 

боку, глобалізація – це великі інтеграційні процеси (в економіці, культурі, 

політиці, духовній сфері), а з іншого – це процеси, що багато в чому нівелюють 

індивідуалізовані процеси державотворення в окремих державах. Це 

протиріччя є закономірним, оскільки в глобальному плані постає завдання 

забезпечити значення людського капіталу загалом, на будь-яких континентах 

і будь-яких країнах і, водночас, маємо запобігти виникненню нових, глибших 

протиріч між культурами, духовним світом людей. Так, у 

загальнопланетарному масштабі маємо надто помітні протиріччя між 

стандартами сучасної західної культури та традиційними цінностями 

наймасовіших культур і релігій світу. 

Потреба соціальної, політичної, духовної інтеграції українства нині 

справді стає все необхіднішою. При чому виникає також гостра необхідність 
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визначення і використання в процесі державотворення багатьох інтегративних 

чинників. Мова йде про державність, демократію, релігію, етнічні інтереси, 

культуру і навіть бажання помсти, коли мають на увазі колишні історичні 

несправедливості [50, с.9-10]. І все ж, торкаючись реляційного аспекту 

толерантності в українському суспільстві, тобто такого, що пов'язаний зі 

стосунками між усіма суб’єктами соціальних відносин, слід найперше вести 

мову про політичну систему України (її стан) та найважливіший її компонент 

– державу. Розглянемо ці питання детальніше. 

Перша: політична система українського суспільства нині існує як 

формальний набір об’єктивних політичних, соціальних, громадських 

інституцій, взаємодія яких надто погано детермінована. Саме тому вона надто 

хитка, недосконала і характеризується: відсутністю чітко визначеного 

соціального і політичного статусу її структур; браком необхідних механізмів 

щодо взаємин таких структур; відсутністю належної відповідальності 

(правової, соціальної, моральної) за свою діяльність найперше в інтересах 

особи і суспільства. Як зазначав відомий американський філософ, політолог 

Ф.Фукуяма, «стабільна політична структура… може виникнути лише за умов, 

якщо люди, що об’єднані спільними інтересами, здатні на співробітництво 

заради загальних цілей (підкреслено нами – М.Г., Є.Р.) – здатність, 

заснована, в кінцевому випадку на соціальному капіталі» [138,с.580]. 

Наголосимо, що соціальний капітал – це ідеї, прагнення, високі моральні 

принципи, активна громадянська позиція, інші морально-духовні 

доброчинності, які мають найперше об’єднувати, консолідувати велику 

спільноту, але не примус, не острах, не закон. Справжню свободу, рівність, 

високу моральність, які і є важливішими складовими толерантності, реальної 

єдності, аж ніяк не можна започаткувати лише на силі, законі. Історія 

засвідчує, що то, у багатьох випадках,  шлях до авторитаризму, тоталітаризму. 

«Якщо керувати народом за рахунок розпоряджень і наводити порядок 

шляхом покарань, – наголошував великий китайський філософ Конфуцій, – то 

народ стане ухилятися від розпоряджень і покарань, і втратить сором. Якщо ж 
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керувати народом за допомогою доброчинності і підтримувати в ньому 

порядок шляхом належних норм поведінки, то народ збереже сором і буде 

керованим» [140,с.700].  

Друге, що логічно походить від першого, – структури, особливостей 

політичної системи, – є те, що впродовж майже тридцяти років еволюційного 

розвитку політична система України до нині стала демократичною лише за 

формою (декларативно), однак, справжнього, належного, демократичного 

змісту не набула. Навпаки, демократичні процеси і механізми все більше 

використовуються для обслуговування і обстоювання кланово-корпоративних 

інтересів певних суспільних груп. Політичні ж ресурси все більше 

використовуються як ресурси економічні, що позбавляє політичну систему 

можливості забезпечувати дійсно демократичні процеси, в тому числі і 

необхідну толерантність, національну згуртованість. 

Аналіз проблем української держави варто починати з тлумачення 

терміну «державність» і усвідомлення того, яку державу маємо відбудувати. 

Тут українству бракує не просто усвідомлення того, якою має стати 

Українська держава, але саме того, що держава, як спільно узгоджений 

інструмент інтеграції загальнонаціональної дії нам вкрай потрібна як для 

буденного життя, узгодження інтересів особистостей, груп, великих людських 

спільнот, але й процесів реального державотворення взагалі. Така інтеграція, 

врешті, найперше засіб щодо протистояння негативним глобалізаційним 

процесам, реальному та можливому конфліктогенному потенціалу 

українського суспільства, упередженню та унеможливленню терористичних 

актів та дій як в Україні, так поза її межами. 

Щодо держави і державного управління, як важливішого елементу і 

механізму консолідації суспільства, інтеграції великого соціуму, то важливо, 

на наш погляд, брати до уваги саме ту реальну ситуацію в українському 

суспільстві, що пов’язана зі статусом держави загалом. Відомі історичні 

ситуації, коли держави створювали можновладці у своїх інтересах фактично 

насильницьким шляхом. Феномен Української новітньої держави є 
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особливим, хоча і не унікальним, а саме: в Україні новітня держава існує не 

лише як реальна, об’єктивна потреба більшості, але квазідержавний механізм 

обстоювання і захисту кланово-корпоративних інтересів певних фінансово-

промислових, банківських груп. Ця ситуація об’єктивно вивчена в теорії і 

усвідомлена у практиці національного державотворення. 

Державна діяльність, – зазначає український дослідник В. Токовенко, – 

це «свого роду бізнес». Нажаль, існує реальна загроза того, що тіньові 

державотворчі тенденції у формі зорганізованої злочинності в Україні не лише 

не дадуть і надалі можливості створити національну, суверенну, демократичну 

державу, але взагалі знищать останні елементи такої державності. Яскравим 

свідченням цьому є ситуація з територіальним устроєм України, з державною 

мовою, станом освіти і науки, статусом титульного етносу і міжнаціональних 

відносин загалом, що потребує спеціального розгляду і коментарів. Отже, 

конфліктогенна ситуація в Україні була і залишається нині надто гострою і, 

багато в чому, загрозливою. Для функціонування держави у подальшому. 

У контексті сказаного, зазначимо і таку суттєву проблему консолідації 

українського суспільства, як тісне і досить часто нелогічне змішання 

політичного і державного управління, яке потребує термінового і 

радикального розмежування. Тут є принаймні дві принципові особливості. 

Перша полягає в тому, що політичне управління – це управління за певними 

ідеями, ідеологією. Таке управління, на основі демократичного цивілізованого 

змагання між ідеологіями має сприяти напрацюванню тієї стратегії суспільно-

політичного розвитку держави, що буде сприйнята, усвідомлена більшістю 

громадян. Державному управлінню залишається друга, тісно поєднана з 

першою функція – забезпечення впровадження в життя цієї стратегії, тобто, її 

практична реалізація. Такого розуміння суті державного управління в 

українському соціумі нині, нажаль, поки що немає.  

Друга особливість пов’язана з розмежуванням політичного і державного 

управління і стосується безпосередньо принципової необхідності поділу 

держави і громадянського суспільства, які, водночас, одне без одного не 
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можуть існувати. Як справедливо зазначає російський дослідник О.Ф.Шабров: 

«Громадянське суспільство і держава взаємопов’язані, взаємодоповнюють 

одне одного. У громадянському суспільстві домінують механізми 

самоорганізації, а в державі управління». Звідси - реальною є потреба того, 

щоб держава стимулювала розвиток громадянського суспільства, що врешті і 

є запорукою самоорганізації. Ми не є відкривачами ідеї відмежування 

державного управління від політики. Ще наприкінці ХІХ століття про це вів 

мову видатний політичний діяч Вудро Вільсон, який вказував на необхідність 

позбавлення державного управління політичного забарвлення.  

Далі розглянемо проблему національної консолідації в контексті 

реляційного феномену толерантності, єднання політичних сил і мас з 

урахуванням такого принципового аспекту. Реляційний феномен 

толерантності, а отже і національної єдності, ще складніше проглядається в 

процесі формування громадянського суспільства, відпрацюванням та 

встановленням його взаємин з державою. Саме громадянське суспільство має 

стати основою толерантності, єдності усього українського загалу.  

Формально, якщо брати до уваги наявність елементів такого суспільства 

(політичні партії, рухи, об’єднання, фракції, громадські організації тощо) в 

Україні таке суспільство реально існує. Однак дієвість, якісні прояви такого 

суспільства далекі від необхідних для національної консолідації. Йдеться 

найперше про те, що формальні громадські структури громадянського 

суспільства існують ніби самі по собі, але не працюють конкретно на 

загальнонаціональні інтереси, інтеграцію суспільства.  

Громадянське суспільство – це не просто наявність дієвої демократії, 

відповідних соціальних і громадянських інститутів і утворень, плюралізму 

ідей і ідеологій, основне – це реальний механізм взаємозв’язку між 

громадянами, великими соціальними спільнотами, класами, а також – між 

державою і кожним з нас, громадянами цієї держави.  

Толерантність – найжливіша складова культури громадянського 

суспільства. Вона існує завдяки плюралізму у владі і системі ідей. У владі 
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останній існує у формі певної дифузії, розподілу, врівноваження влади і 

владних повноважень. Цей процес в новітній Україні спостерігаємо до 

сьогоднішнього дня включно, як особливо складний і гострий. Щодо 

плюралізму ідей, то тут ситуація в українському суспільстві виглядає набагато 

складнішою і потребує детальнішого розгляду.  

Загалом у сучасній Україні стосунки між державою і громадянами 

розвиваються на основі удаваного, декларативного демократизму, що є 

наслідком несформованості стійких інтересів великих соціальних груп; 

неспроможності держави реально стимулювати розвиток громадянського 

суспільства; нездатністю правлячої політичної еліти створити нові «правила 

гри» як обов’язкові для всіх груп, тобто і для себе [87, с.173]. 

Це – складна, патова ситуація, а відтак - де вихід із глухого кута? Колись 

В. Липинський із сумом зазначав, що «ми є нація не поневолена, ми є нація 

недержавна…» Великий консерватор доводив, що українська нація без 

національної державності перспектив для справді соціального поступу і 

прогресу практично не має. Звичайно, твердження, що, мовляв, «чисто» 

національних, етнічних держав у нинішньому світі практично немає, – має 

об’єктивні підстави, адже у сучасному світі, в наслідок, найперше, війн, 

переселень, великих міграційних та інших процесів, етнічно гомогенних 

держав практично не існує. Вище про це вже йшлося. 

Заперечення щодо необхідності розбудови національної Української 

держави, навіть у теоретичному, а не лише практичному плані, не є чимось 

особливим, критикою націоналізму, далеко не позбавленого історичних 

витоків і сьогоднішнього сенсу. Тут вкажемо на спрощене пояснення, – на 

власну догоду противникам національної державності, – таких її складових, як 

нація і ідеологія. 

Розуміючи і беручи до уваги те, що дефініція «нація» все ж вживається 

в основному у двох значеннях: «етнонація» і як «політична нація» 

(співгромадянство) [2, с.5], наголосимо на тому, що саме будь-яке 

невілювання першого і спричиняє велику загрозу для існування тієї 
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національної згоди і толерантності, про які і нині ведуть мову не лише 

політики, фахівці-науковці, але й пересічні громадяни. 

Надто спірним, але все більш вживаним, поширеним нині, є саме 

поняття «політична нація», створення якої в Україні останнім часом 

пропагується все настирніше. Проблема не лише в тому, що дійсно не існує 

більш-менш логічного і переконливого пояснення цього феномену, а й в тому, 

що наполегливо доводиться теза, що якоїсь однієї загальновизнаної й 

однозначної дефініції терміна «нація» не існує» [68,с.12], однобічно цитують 

думку М.Вебера про те, що «нація» має суто суб’єктивний характер, беруть на 

озброєння тезу про «деітнізацію» державності і особистості. Саме останнє і 

провокує загрозу сучасному і майбуттю великих етносів, що утворили і 

творять власні національні держави.  

«Класичним» прикладом «політичної нації», пишуть автори 

фундаментальної монографії «Українська політична нація» (2004 р.), є США, 

тому що жоден етнос не може тут «нав’язати» всім іншим свій спосіб буття, 

адже тут немає титульного етносу з усіма наведеними ознаками». І далі: 

«Хоча, точно кажучи, терміни «політична нація» і «етнічна нація» 

відображають лише специфіку конституювання однієї з форм (на сьогодні – 

найвищої) соціоцивілізаційної зрілості народів [с.27]. З наведеним помітно 

спрощеним підходом до пояснення терміну і сутності феномену «нація» ми 

принципово не погоджуємося, як зі спростованим поясненням, що політичною 

нацією є не що інше, як громадянське суспільство [с. 27]. Скоріше всього про 

так звану політичну націю треба вести мову в країнах, типу США, де немає 

титульного етносу, де спільно живуть громадяни – представники історично 

абсолютно різних народів і культур. А у другому фундаментальному виданні 

фактично тих же авторів – «Український соціум» (2005 р.), читаємо: 

«Політичну націю формують державотворчий етнос, в даному випадку 

український, а також всі національні меншини країни» [21,с.784]. Наша власна 

діяльність в Українській державі має опиратися на такі загальноконсолідуючі 

фактори, як спільна історична пам’ять (історія, традиції), мова, спільна 
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свідома соціально-перетворююча діяльність. Домінуючими критеріями 

національної єдності, завжди були і залишаються: культура, право, економіка. 

Всі інші критерії є похідними, хоча і не менш важливими. 

Загалом, якщо «політична нація» – це сукупність громадян країни, які 

незалежно від їхнього соціального статусу, мови, віросповідання, походження 

та інших соціально-групових відмінностей мають рівні права, і на основі та за 

допомогою демократичних інститутів влади та форм політичної участі 

активно сприяють творенню і зміцненню держави, тобто поєднані почуттями 

солідарності і патріотизму, то такий феномен дійсно має право на життя. Інша 

справа – бездумна, штучна, а то і свідома (що становить загрозу національному 

державотворенню) уніфікація, ототожнення понять «нація» і «політична 

нація», що невілює роль національного фактору державотворення, як такого. 

За таких обставин і маємо дбати про етнічну консолідацію, яку український 

етнополітолог О.Антонюк пояснює як «внутрішню згуртованість етнічної 

спільності у процесі невілювання відмінностей між наявними в ній групами» 

[2]. Друге для становлення Української держави, за умов і статусу існування 

титульного етносу є вирішальним. Бо це той етнос, що не лише є історично 

висхідним, найбільшим в історії на цій території, але й дає назву своїй державі 

– Українська держава. 

Національній консолідації українського загалу, запобіганню 

глибоконаціональних криз в країні серйозно перешкоджає у багатьох випадках 

невиправдане заперечення ідеологічних засад розбудови національної 

державності. Побоюючись ідеології, на кшталт комуністичної, що була багато 

років основою колишнього тоталітарного суспільства, є немало фахівців, які 

доводять, що такої ідеології взагалі не потрібно мати. Так український 

дослідник І.Гавриленко пише: «Ідеологія – це логічно впорядкована система 

суджень, в якій відображається інтерес певної соціальної групи. У нормальній 

ситуації етнос не потребує ідеології» [23,с.49]. Важко сказати, про яку 

«нормальну» ситуацію взагалі йде мова.  
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Зрозуміло, коли йдеться про ідеологію, як таку, але не ідеологію 

державотворення, яку часто називають національною ідеєю, очевидно, до неї 

справді в такому разі треба ставитися досить обережно. А ось позиція відомого 

українського політолога С.Телешуна щодо ідеології державотворення в 

Україні вельми слушна. «Без національної ідеології, яку б підтримувала 

держава, – пише він, – створити єдину політичну націю в Україні буде не 

можливо» [50, с.429]. Реальне буття українського соціуму сьогодні 

підтверджує правильність цієї тези. Думка С.Телешуна надто слушна. 

У контексті порушеної проблеми важливим є також процес 

демократизації українського соціуму через демократичні цінності інших 

народів і, найперше, європейських. Наслідування кращих зразків 

демократичних цінностей інших народів має сенс тоді, коли етнос (народ) 

чітко усвідомлює яких цінностей йому конче бракує. Усе інше декларується 

заради звичайного популізму, словоблуддя, а простіше – від лукавого, бо 

реально виникає запитання: яких же демократичних цінностей нині дійсно 

бракує українству. І чим ці цінності принципово відрізняються від цінностей 

наших сусідів – європейських народів. 

Стверджуючи, що толерантність, національна злагода і єдність справді є 

необхідним і можливим (за умови врахування і розв’язання викладених та 

інших проблем) засобом, інструментом розбудови суверенної української 

держави, вкажемо і на певні межі толерантності. Тут має діяти принцип 

політичної доцільності, реалізму, який на загальнонаціональному рівні 

означає інтереси народу. Визначити таку межу у багатьох випадках складно, 

оскільки від місцевого (регіонального) до загальнонаціонального рівня 

переважна більшість політиків, політичних сил апелюють конче до народу, 

виправдовують свої дії лише інтересами народу. Відтак, саме свідомість 

народу і є тим механізмом, що встановлює межу єдності, толерантності, поза 

якою – соціальна незгода і протест. За таких умов національної консолідації і 

бракує.  
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Зрештою, в умовах глобалізації реально постає потреба ретельніше 

захищати інтереси національної держави, стимулювати всі етноси до активної 

суспільно корисної діяльності – як в інтересах особистості, так і суспільства 

загалом. 
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VІІІ. Розколота свідомість – потужне гальмо демократичного 

розвитку і прогресу українського соціуму. 

Найперше зазначимо, що розпад, демонтаж тоталітарного суспільства у 

формі колишнього СРСР майже більш як тридцять років тому відбувся зовсім 

не з причин соціально-економічного чи суто політичного характеру. 

Визначальною причиною потужних суспільних, соціальних деформацій були, 

зазначаємо ми [37], є і будуть у подальшому суттєві трансформації саме 

духовних засад існування великих людських спільнот. Конкретні ж соціально-

економічні і політичні процеси і наявні у суспільствах проблеми і конфлікти, 

у свою чергу, лише прискорюють такі трансформації, роблять їх більш 

динамічними і важкопрогнозованими або гальмують. Ще Гегель свого часу 

попереджував, що якщо тільки дух народу піднімається на більш високий 

рівень, всі моменти державного устрою, пов’язані із попередніми рівнями його 

розвитку, втрачають свою стабільність, вони повинні прийти в упадок, і не 

існує сили, спроможної їх утримати. Простіше: більш загрозливими в Україні, 

для сучасної України є зовсім не темпи і якісні наслідки соціально-

економічних реформ, мало відчутні зміни деформованої політичної системи 

суспільства, або доволі неефективне вдосконалення відпрацьованого 

механізму управління суспільними процесами у будь-якій сфері життя. Це вже 

відповідні похідні від першопричини, а нею, з перших днів власної української 

державності, було і залишається осмислення та теоретичне обґрунтування 

того, від якої відправної точки, куди і у який спосіб рухатися Україні далі. 

Риторичне питання: «Що ж ми, врешті, будуємо?» – не для гри слів, не для 

політичних сарказмів чи посмішок в тому числі і щодо, скажімо, 

висловлювань другого Президента України Л.Кучми. З кожним роком після 

проголошення незалежності України, саме це питання набувало і нині набуло 

все більшої соціальної гостроти, хоча будуємо власну нову державу вже три 

десятиліття. 
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Не дивлячись на наявні розбіжності у визначенні образно кажучи моделі, 

перспектив розвитку українського суспільства, найбільш помітними все ж 

залишаються три основних шляхи, щодо особливостей цього процесу, які 

обумовлюються, доводяться теоретиками і навколо яких сперечаються 

теоретики, політики-практики в Україні. Варіантів побудови суверенної 

української держави ніколи не було багато, а основними з них залишалися такі. 

Перший шлях – побудова суверенної, самостійної, демократичної, 

правової держави на зразок більшості західних держав. Яскравим свідченням 

цьому є численні заклики і спроби йти до Європи, будувати економіку на 

засадах лібералізму, розвивати соціальну сферу за європейською моделлю, але 

головне не просто брати кращі зразки демократичного врядування ринкового 

господарювання, але звертатися розумно до власних національних історії, 

культури, традицій. 

Другий шлях пропонувався і пропонується більш радикальний, це – 

заклики до помітної і навіть однозначної відмови нашого суспільства від 

негативних залишків минулого, головним чином «комуністичного», 

тоталітарного суспільства, його будівництва на кшталт соціалізму «з 

людським обличчям». Тут, зрозуміло, домінувати мають руйнівні, заперечливі 

процеси. 

Третій шлях – створення ліберально-соціальної держави, в якій би 

поєднувалися переваги і соціалізму, і капіталізму одночасно. Цей шлях 

виглядав досить «кволо» і не набув популярності як ідея. 

Зазначимо, що теоретично та й гіпотетично, усі три шляхи розбудови 

Української держави майже однаково можливі, якщо брати до уваги і 

історичний досвід, і сучасні практику, можливості державного будівництва в 

Україні. Та й прихильників будь-якої з трьох основних моделей 

державотворення в Україні до сьогодні немало. Як не парадоксально, але саме 

звідси, за умови розколотої свідомості українського люду і виявляється 

нечіткість політичного курсу взагалі і невизначеність конкретної моделі 
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держави: яка має бути республіка – парламентсько-президентська, 

президентсько-парламентська і т. ін., відсутність чітко визначеної і прийнятої 

до практичного втілення стратегії і механізмів будівництва такої республіки. 

Як підсумок – мало відчутні зміни в політичній системі держави, 

недосконалість, а то і хибність, механізмів управління суспільними 

процесами, малоефективна соціальна практика дійсно демократичного 

облаштування життя людей, захисту їх прав, забезпечення інтересів. З огляду 

на реалії життя можна стверджувати, що Україна розвивається, образно 

кажучи, шляхом помітного хірургічного відтину зайвого, непридатного, того, 

що дійсно заважає нашому життю, а не як цілісний, хоча і складний та 

протирічливий соціальний організм. Замість того, чого ми свідомо 

позбавляємося, не виникає, однак, дійсно нове, більш досконале і прогресивне, 

що робило би державу, наш соціум дійсно помітно стабільним, прогресивним, 

конкурентоздатним у світі. Отож, практично відтин, скоріше всього, вже треба 

припиняти (критики ганебного минулого маємо більш, ніж треба), 

зосереджуючись на конструктиві, на створенні дійсно нового у всіх сферах 

суспільного життя. У противному випадку, за такої як маємо тепер стратегії 

розвитку Української держави, соціальні кризи і труднощі неминуче і в 

майбутньому будуть провокувати відповідні і не менш глибокі кризи і 

катаклізми. Тим більше, що ми живемо в умовах складних і суперечливих 

світових криз. 

Сюди треба додати, і те, що в останні десятиліття ми все більше 

переймаємося, кохаємося у кращих зразках європейського державного 

будівництва, ніж пестимо і шануємо своє власне, національне. За усього 

світового, європейського позитиву, власне національне має бути на першому 

місці. 

Заради, якщо не радикальних змін, то більш об’єктивного уточнення і 

визначення стратегії будівництва нової української держави, на наш погляд, 

варто враховувати, як мінімум три об’єктивні обставини: характер і 
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особливості державної ідеології; особливості трансформації і вдосконалення 

системи влади в Україні і стан масової політичної свідомості громадян, на 

чому робимо особливий акцент. 

Відтак, нині проблема ідеологічного вибору Україною шляху свого 

розвитку уже фактично не стоїть і об’єктивно стояти не повинна. Ми зреклися 

соціалістично-комуністичної ідеології, як такої, що дискредитувала себе, саме 

не як «чиста» ідеологія, але практика її реалізації, але й нової , образно кажучи 

ідеології, не задекларували, не взяли на озброєння, як дороговказ. Так і в 

Конституції України, як вже вказувалося, за якою сьогодні живемо (1996 р.), 

декларується, що ніяка ідеологія в Україні не може визнаватися державою як 

обов’язкова. Моноідеологізація України не просто заперечується, але й 

практично виявляється і визнається неможливою. Будуємо якусь 

безідеологічну державу, що є абсурдом, оскільки єдина державна ідеологія 

або, рахуйте,  національна ідея вкрай необхідні, без них побудувати державу у 

сучасному світовому вимірі практично неможливо. Пошукайте у світі хоч десь 

безідеологічні деідеалізовані країни, назвіть їх. Таких держав немає і не може 

бути. Будувати державу без системи ідей, цінностей – реально неможливо. 

Якщо це так, то якою ж така ідеологія має бути в Україні? Точок зору з 

приводу цього питання є надто багато і їх, знову ж таки, можна подавати лише 

у якомусь більш-менш систематизованому плані. Прихильники однієї з таких 

точок зору, – наприклад відомий український економіст Анатолій 

Гальчинський, – вважають, що в основі так званої нової ідеології 

державотворення має бути звільнення від ідеології більшовизму і побудова так 

званого «соціалізованого капіталізму». За зразки тут беруться успішні, 

головним чином європейські країни, де потужно розвинуті ринково-

капіталістичні відносини і одночасно забезпечено соціальний захист 

громадян, особливо дітей, жіноцтва, людей похилого віку, інвалідів тощо. 

Є немало прихильників думки колишньої Уповноваженої з прав людини 

в Україні Ніни Карпачової, які вважають, що новою державною ідеологією, 
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національною ідеєю має бути захист прав і свобод людини. Власне, ця ідея 

подібна на вище викладену, однак вона ще повніше характерна державам 

(Німеччина, Швеція і т. ін.), які не тільки проголосили, називають себе 

соціальними державами, але, по суті, такими є. Щоб бути соціальною 

державою, треба перш за все мати надто високий рівень соціально-

економічного розвитку, реально соціально забезпечувати життя людей. 

Ще більші дискусії точилися, особливо в перші роки незалежності, 

навколо національної ідеї, її  суті, особливостей. Їх практично не має потреби 

переповідати тут. Та й у суспільстві вони до сьогодні помітно стихли. Можна 

хіба що акцентувати увагу на центральному, головному, що є однозначно 

відомим і бажаним: державно-творчою ідеологією, національною ідеєю має 

бути ідея створення України як сучасної цивілізованої держави, яка, не 

втрачаючи власних національних ознак, на рівних спроможна увійти і вільно 

почуватися серед інших, нехай і більш розвинутих, перш за все – європейських 

держав. Нині (2021 р.) ця ідея є майже домінуючою. 

Пошуки єдиної державотворчої ідеї, погодимося, закономірно 

викликають побоювання отримати у підсумку певну ідейно сцементовану 

державу на кшталт колишнього СРСР. По-друге, ті, хто побоюється такого 

результату розбудови Української держави, небезпідставно вказують на те, що 

державна, або так звана обов’язкова ідеологія конче спричиняє ідеологічний 

диктат з боку тієї ж держави по відношенню до громадянського суспільства. І 

все ж, це багато в чому даремні побоювання, висновок напрошується сам 

собою: необхідно рухатися вперед шляхом поступового, штучно 

неприскореного формування громадянського суспільства, що у свою чергу 

пов’язано з двома основними аспектами суспільного буття – позбавленням 

монопольного впливу держави на усі сфери суспільного життя і формуванням 

самоуправлінських, самоврядних основ функціонування суспільства. І перше, 

і друге – надто складні процеси і неоднозначні, однак, абсолютно необхідні, 
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інакше – шлях назад до чергового «ізму», який ми вже мали понад сімдесят 

років. 

Йдеться не про Майдани і революції, але про цивілізаційний, 

демократичний науково-вивірений з чіткими ознаками і віхами 

модернізаційний процес, що має відбуватися в Україні. 

Як і в перші дні проголошення незалежності, до сьогоднішнього дня, 

гострою залишається проблема влади, а в Україні, за віковими традиціями, ще 

й влади окремої людини, громадянина. По-перше, українству, в силу 

історичних ситуацій, досить часто характерним був потяг до сильної владної 

руки (княжої, гетьманської, партійної (КПУ), а, по-друге, добре відомо, що 

«маси надто швидко забувають, що самі ж ту людину допустили, привели до 

влади, делегували їй свої повноваження і не вміють, або не мають належних 

можливостей зробити керівника, лідера особливо загальнонаціонального 

масштабу, підконтрольним самим собі. В свою чергу і керівник, 

загальнонаціональний лідер, урядова структура чи окрема особа також, 

нажаль, швидко забувають, що влада завжди найтіснішим чином поєднана з 

відповідальністю, і без такої відповідальності взагалі продуктивно існувати не 

можуть. Інша справа, що влада у сучасній Україні, як і в багатьох подібних їй 

державах, все ще базується на функціях примусу, покарання. Це біда 

об’єктивна, тому що влада в сучасній Україні поки що іншою не може бути 

саме з причини відсутності міцного і дієвого громадянського суспільства, яке 

становить велику кількість різноманітних громадських інститутів. Таких 

інститутів в Україні кількісно дійсно досить багато, однак, поки вони 

належним чином не можуть взяти на себе функції дійсно якщо не управління 

суспільством, то, бодай, для початку, відповідного громадського тиску на 

державу як бюрократичний орган, тобто чітко не спроможні визначитися 

стосовно свого місця і ролі у суспільстві, суспільних відносинах, а владні 

структури, як і раніше, активно використовують важелі контролю над 

суспільством. 
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Чи є, на противагу вище викладеному, в Україні хоч будь-які позитивні 

зрушення? Є, і помітні. Їх не слід оминати і спростовувати. Яскравим доказом 

цього є, наприклад, поступова трансформація в Україні багатьох політичних 

партій (всього їх на кінець 2021 року було понад 300). Cпочатку такі партії 

зароджувалися і легітимізувалися як надто політизовані структури, із 

зазіханням на вищу політичну, державну владу (або, бодай, участь у її поділі), 

тобто на відчутний соціальний статус у суспільстві. Нині ж практично усі 

політичні партії в Україні, як і у багатьох інших демократичних країнах, 

трансформуються у структури, які, головним чином, дбають про успіх на 

виборах, референдумах, інших політичних змаганнях, а вже потім – про 

формування органів влади (окремих гілок влади) і контроль над їх діяльністю. 

Така ситуація є цілком зрозумілою і закономірною, оскільки модель КПРС – 

«керівної і спрямовуючої сили радянського суспільства» – це модель партії, 

що обстоювала і захищала авторитарне, тоталітарне суспільство. У зв’язку з 

цим цілком природним був би хоч і надто повільний, однак процес 

поступового перетворення політичних партій в Україні у партії 

парламентського типу. Чим скоріше це дійсно відбудеться, тим корисливішим 

виявиться для усього процесу державотворення дійсно на демократичних 

засадах. Біда, що особливого оптимізму тут поки що майже немає. Політичні 

партії в Україні – це групи інтересів, партії під окремих осіб, але далеко не 

політичні структури, що відображають і захищають інтереси різних 

соціальних груп народу. 

Свої особливості має і масова свідомість українства. На щастя вона все ж 

поступово втрачає свою багато в чому міфологічну національно-романтичну 

природу перших, початкових років створення Української держави, коли 

національно-демократична романтика і ейфорія дійсно були невід’ємними 

атрибутами наших думок і очікувань. Такий романтизм – природне, 

закономірне явище. Однак, парадокс: боротьба «проти» природно згасає, 

звужується вже навколо окремих особистостей і все менше, навколо окремих 

політичних сил, однак, і боротьба «за» справжню, авторитетну державність не 



218 

 

надто вже помітно і ведеться. І цьому є об’єктивне пояснення. Цих «за» існує 

багато, – як необхідних уявлень про майбуття України, – та немає, найперше 

у влади, однозначного «за», тобто чіткої уяви, якої держави конкретно ми 

прагнемо і до якої йдемо. Власне влада цим особливо і не переймається. Вона 

багато в чому живе сама для себе, але не для народу. 

Масова свідомість громадян будь-якої країни – надто рухоме, мінливе 

явище, що залежить від багатьох факторів і об’єктивних детермінант. Та 

головна причина нестійкості, нетвердості масової свідомості громадян в 

Україні – це потужний спротив старих, віджитих стереотипів, комуністично 

сформованої свідомості новим демократичним викликам, ідеалам і цінностям. 

Потрібен час, потрібні (нічого не вдієш!) роки довготривалої і цілеспрямованої 

роботи по формуванню нових параметрів, орієнтирів людського розвитку з 

тим, аби людина не просто декларувала, але й свідомо, без будь-якого 

примусу, у повсякденному житті жила і керувалася принципово іншими, 

дійсно демократичними нормами, цінностями і вказівками. Нажаль, правда 

полягає в тому, що до продуктивного життя має прийти принципово на інших 

духовних засадах і орієнтирах сформоване нове покоління, але ж і відійти у 

безвість старе покоління одноразово, раптово не може. Нічого не вдієш така 

діалектика зміни поколінь, – об’єктивний процес, що потребує часу. Це зовсім 

не означає, що такий процес є самопливним, таким, що не може бути 

актуалізованим, контрольованим і, навіть, певним чином прискореним. Отож 

не тільки від кожного з нас, але і від держави, яку спільно самі ж і 

розбудовуємо, вимагається практично одне – подбати про те, щоб масова 

свідомість якомога менше, а в ідеалі – і взагалі не була предметом політичних 

спекуляцій, маніпулювання, обдурювання власних співвітчизників, чим в 

Україні хто тільки сьогодні не займається. І друге: якщо не підготувати 

(навчити, дати професію, працю, соціальні умови для життєвого старту) нове 

покоління, очікувати соціальних зрушень помітного характеру справа 

абсолютно даремна. 
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Держава, вивчаючи, аналізуючи і узагальнюючи масову свідомість, 

громадську думку для того і існує у формі формальної влади, аби 

сконденсувати, сконцентрувати таку свідомість і загальну народну волю, 

спрямувати зусилля кожного громадянина на її практичну реалізацію. Складне 

завдання? Надто. Однак світовий досвід наочно доводить що це цілком 

реальна справа. Думаймо над тим, чому в Україні в цьому плані маємо надто 

мало позитиву і що практично слід робити, щоб зробити ситуацію кращою. 

В сучасній Україні нині є дійсно унікальний (хоча і подібний до багатьох 

країн пострадянського, постсоціалістичного простору) феномен специфічної 

«розколотої» свідомості – свідомості до 1991 року і після 1991 року, тобто, між 

минулим і майбутнім. При цьому ми практично не беремо до уваги те, що 

розколота свідомість – це величезна об’єктивна трагедія сотень тисяч людей, 

які вимушені жити і виживати у відповідності з діаметрально протилежними, 

практично ворожими одні одним нормам і цінностям, поміняти які місцями 

автоматично, штучно, раптово практично неможливо. До того ж ми цих людей 

часто ще й засуджуємо, звинувачуємо: кого в непоступливій прихильності 

своїм ідеалам, кого у пристосувальництві до нових ідеалів, мімікрії, а кого і у 

зраді старим ідеалам. А скільки маємо людей, які взагалі зупинилися у своєму 

духовному виборі на роздоріжжі, що є не лише величезною їх власною 

трагедією, але трагедією усіх нас, українців, і не лише українців. 

Спробуємо, однак, на фоні такої розколотої свідомості знайти те, що може 

і повинно стати об’єднуючим фактором, фундаментом нашого нового буття. 

Скоріше всього, у загальному вимірі, це буде знову ж таким ні що інше як та 

ж ідея створення такої держави, в які кожен, образно кажучи, «де родився – 

там і згодився». Держави власної, а не змальованої з інших. Держави де 

людина живе комфортно, заможно і щасливо. 

Зрозуміло, що об’єднуюча нас усіх ідея аж ніяк не повинна бути 

ілюзорною, вигаданою, такою, що не відповідає нашій ментальності. Вона 
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покликана згуртувати, поєднати в єдиний народ, націю, бо без її існування, а, 

понад усе, практичної реалізації вона виглядає як нонсенс. 

За наявності розколотої масової свідомості, однак, легко маніпулювати 

людьми, примушувати їх діяти всупереч їх же особистих думок і життєвих 

позицій. І треба визнати, що політичні сили в Україні роблять це вже десятки 

років з достатньо великою майстерністю, використовуючи найрізноманітніші 

засоби і технології. Від виборів до виборів (і не лише) технології 

маніпулювання свідомістю громадян стають все більш досконалими і, з огляду 

на реальний стан суспільного життя і відносин, більш результативними, та 

зовсім не на догоду народу. Не будемо при цьому забувати і про суттєву 

закономірність: чим ближче людина наближається до стану чистини натовпу, 

маси, тим більш агресивною і нетерпимою вона стає. Саме доводячи маси 

людей до такого стану, відповідні політичні сили і спонукають маси навіть на 

кровопролитні дії, в тому числі і загрозливі для тих же самих мас соціальні 

революції. Це природно, оскільки найбільш неконтрольовані процеси у житті 

людства безпосередньо пов’язані із втратою людської індивідуальності, 

неповторності, унікальності, про що ми вже писали. Загроза такого 

соціального стану в Україні існує і нині, коли соціальне, економічне та й 

духовне розшарування українського суспільства набуло дійсно небачених 

масштабів. Адресатом безмовного, примітивного маніпулювання сьогодні в 

Україні є так звана «звичайна людина», яку послідовно, методично привчають 

до думки, що «у країні все не так», «світова економічна криза має 

найстрашніші наслідки в Україні», «загальнонаціональна еліта безпорадна і 

бездарна, ні на що не спроможна», «без чужої допомоги нам ніколи не 

зіп’ятися на власні ноги» і т. ін. Подібних стереотипів мислення, які потужно 

втолкують у голову кожному з нас, особливо через засоби масової інформації 

та в ході некоректних, відверто скандальних політичних суперечок між 

різними політичними силами, угрупованнями за усі роки незалежності 

України, створено і кинуто у масову свідомість стільки, що пересічний 

громадянин у невизначеності, стомленості від цієї політичної вакханалії все 
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більше доходить до думки, що вірити будь-кому у нашій Україні і надіятися 

на будь-кого – згибле діло: покладатися можна лише на самого себе. Звідси 

цілком природно прискорюється процес індивідуалізації суспільного життя 

людини взагалі, яка намагається найперше дистанціюватися від влади, від 

держави, а про інших суб’єктів суспільно-політичного процесу нічого й мову 

вести. Українство втрачає соціальний оптимізм, без якого повноцінне життя 

неможливе. Між іншим, таких ситуацій в історії українства було надто багато, 

коли його обєктивно примушувати, або «іти під когось», або надіятись 

виключно на самих себе. Ми і сьогодні балансуємо між цими двома 

альтернативами. 

Саме у такій каламутній воді суспільного буття і свідомості успішно і 

«ловлять рибу» численні, легалізовані не суспільною думкою, але суто 

юридично зарєєстровані політичні партії, громадські організації, об’єднання, 

позаправові групи інтересів, група тиску і т. ін. І робиться це не лише в 

Україні, але й поза її межами, де Україну давно ділять як надто великий і ласий 

шматок. Спочатку це стосувалося економіки, матеріальних і людських 

ресурсів, енергоресурсів, а нині справа вже майже дійшла до духовних 

ресурсів і землі. Щоб втратити себе, як суверенна держава, Україні зосталося 

зовсім небагато. Таких зараз більше ніж достатньо. В цьому увесь трагізм 

нашого українського буття. 

Обробці громадської думки і свідомості громадян далеко не в українських 

інтересах активно сприяє також помітне звуження власного національно-

державного інформаційного простору, його захоплення приватними особами, 

які далеко не національною, державною політикою розбудови України 

опікуються. Зрозуміло, що це також має місце з причини, що маємо відверте 

безсилля влади у обстоюванні національних духовних інтересів. 

Елементарний приклад, який підтверджує думку про серйозність розколу 

свідомості українства, маніпуляції масовою свідомістю – ставлення до власної 

історії, її сприйняття, оцінка. З одного боку процвітає абсолютна 
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«демократична» вакханалія щодо суспільно-побутової оцінки нашого 

тисячолітнього минулого, а, з другого – в Україні в останній час з’явилося 

сотні вітчизняних та зарубіжних книг, навчальних посібників з історії України. 

Здавалося би – прекрасно. Але … Як тільки не коментуються, подаються у цих 

виданнях вузові, доленосні питання нашої історії, які, між тим, мають на рівні 

сучасної обєктивної наукової думки відповісти на питання: хто ми і звідки є, 

як оцінювати епоху російських царизмів, революції (чи перевороти) 1905, 1917 

рр., голодоморів-геноцидів, війну 1941-1945 рр., відбудову СРСР…  Як кажуть 

– кому що в голову втовпилося. Ніби немає ні археологічних даних, ні 

літописних матеріалів, великої кількості документів більш пізнього часу, 

свідчень учасників подій, які спільно осмислені і дають можливість 

пояснювати нашу історію досить виважено і точно. А тепер виходить, скажімо, 

що у одного вчителя історії українці – нащадки гунів, у другого – трипільських 

племен, у третього – аріїв і т. ін. За таких обставин, нажаль, сподіватися на 

чіткість громадянської позиції багатьох наших співгромадян, особливо 

молоді, надто важко, або й зовсім не доводиться. Хвилювати повинно не тільки 

свідоме чи несвідоме перекручення знань, довільне, безвідповідальне 

пояснення власної історії, але й втрата народом власної національної пам’яті, 

закарбованої у дійсно складній, неоднозначній історії, традиціях, культурі, 

нормах спільного життя як велика колективна мудрість, досвід, стартова 

площадка для життя громадян сьогодні і у подальшому. В цілому все 

перераховане і є величезною і складною перепоною на шляху до колективного 

порозуміння і згоди, національної суспільної єдності, якої ми і маємо 

прагнути. 

За нинішніх умов, коли багато людей з різних причин і обставин поки що  

не змогли зробити кар’єру, вигідно стало, як було багато разів і раніше, 

вважати себе «рядовим громадянином», людиною з маси, а це означає, що 

можна вимагати до себе поблажливого ставлення, мовляв, що від мене можна 

вимагати. Поблажливості з боку іншого? Інших громадян, влади, держави? А 

це знову ж таки умови для того, щоб мати ту патерналістську (читай, 
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диктаторську) державу, яку ще донедавна ми і мали і від якої принципово 

відмовилися. Варто ще трохи послабити вимоги до окремої людини, почати у 

всіх смертних гріхах звинувачувати державу (Президента, Уряд, Верховну 

Раду) – і шлях у наше недалеке минуле відкриється ще ширший. Це зовсім не 

означає, що державу, органи влади не треба критикувати, вимагати від них 

більш відкритої, публічної, продуктивної діяльності. Інша справа, коли 

державу, владу, – а це зараз надто модно, зручно і популярно, - роблять 

«крайніми» у всіх наших бідах і негараздах, а особиста відповідальність за 

реальний стан справ самих громадян відходить на другий план. Це – 

загрозлива ситуація. 

Масове суспільство – це спрощена, штучна рівність громадян. Це 

відсутність справжньої єдності, референтних груп, які максимально 

дистанціюються від влади, владної еліти, а навпаки – спроможні вимагати від 

них максимальної відповіді за свої дії. Шляхів появи і зміцнення таких груп 

громадян, власне два: наявність дієвого механізму підконтрольності влади 

масам (досконале виборче право з відповідним механізмом референдумів, 

опитування громадської думки) і формування потужних, а не декоративних 

політичних партій, організацій, союзів, об’єднань громадян, тобто розвиток 

громадянського суспільства (максимальної свободи громадян від впливу 

держави). Демократія, якого б типу і виду вона не була, зазначав видатний 

іспанський політолог Х.Ортега-і-Гасет, вирішальною мірою залежить від 

виборчої системи, її моделей, механізмів, оскільки без демократичної виборчої 

системи немає взаємозв’язку і взаємозалежності між владою і народом, а 

демократичні інститути просто повисають у повітрі. 

Проблеми свідомого і несвідомого у діяльності людини глибоко 

пропрацьовані українським правознавцем, політологом І.Кресіною [67], яка 

розглядає їх як специфічний баланс енергій індивідуального і колективного. 

Дослідниця формулює багато цікавих висновків, пов’язаних із 

етнополітологічними аспектами формування української національної 
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свідомості. Так, вона пише про те, що «національна ідея постає поєднанням 

двох субстанцій – стихійної волі та усвідомленої мети. При цьому стихійність 

мислиться не як неконтрольований анархічний рух, а як вираження 

ірраціонального в національній свідомості» [Там само, с.161]. 

Таким чином, на основі викладених роздумів, доходимо слідуючих 

попередніх висновків. 

По-перше, єдності (а не «однодушності») в українському, як і у будь-

якому іншому суспільстві, досягти вкрай важко, однак іншого шляху 

демократичного створення держави у нас об’єктивно немає і ніколи не буде. 

Це складний і довготривалий процес. 

По-друге, спрощена уніфікація України (в економічній, політичній, 

соціальній, духовній сферах) – це крок у нікуди. Кожен регіон України, 

прошарок населення, соціальна група є і залишається унікальними, 

неповторними і тому на загальнодержавному рівні (враховуючи в першу чергу 

діяльність Уряду України) виникає потреба: а) чіткого визначення стратегії 

розвитку усієї держави; б) визначення пріоритетів державного розвитку; в) 

врахування специфіки регіонів, соціальних, вікових груп і т. ін. І це має 

стосуватися усіх складових управління суспільством. Без такої стратегії 

суспільного розвитку перспективно рухатися вперед – справа даремна. 

По-третє, деідеологізація свідомості великої кількості людей, аполітизм, 

абсентеїзм зовсім не означають відмови від певних ідей чи ідеологій. Це, 

скоріше всього, відхід від ідеологічних стереотипів свідомості, а тим більше, 

від ідеологій, що скомпрометували себе, або нав’язуються штучно і сьогодні. 

Яскравим підтвердженням цьому є заперечення практики реалізації 

комуністичної ідеології, що існувала у колишньому Радянському Союзі, 

країнах так званого соціалістичного табору, що зовсім не означає підстави і 

потребу суспільного абсолютного заперечення комуністичної ідеології як 

такої. Достатньо пам’ятати сучасну реалізацію комуністичної ідеології у Китаї 

чи інших країнах світу. Не ідеологія «винна», а практика її використання в 
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організації життя країн і соціумів певною політичною силою, владою. Будь-

яка політика є суб’єктивною, до суб’єктів її слід апелювати. 

Безідеологічних суспільств очікувати і відшукувати не доводиться. 

Життєвий простір людей без ідеологій існувати не може, а тому і сьогодні 

виникає питання, на яких ідеологічних засадах будувати життя великих 

соціумів, для нас – України – сьогодні. 

Дійсно, у різні історичні періоди життя людства по-різному визначали 

(детермінували) досить багато ідеологій, однак найбільш поширеними з поміж 

них були: лібералізм, консерватизм, націоналізм, народна демократія, 

комунізм, соціал-демократія. Сутнісні особливості, відмінності таких 

ідеологій до сьогодні глибоко вивчаються, їм на зміну приходять так звані 

посткласичні ідеології (течії) і які з них будуть домінувати навіть ближчим 

часом, визначити надзвичайно важко – відповідь на це питання зможе дати 

лише реальна соціальна практика, тобто, саме життя. Не слід в даному випадку 

ідеалізувати і демократію, як засаду існування держав і народів. Як зазначає, 

зокрема, О.Постол, «демократія у різних країнах розвивається за відмінними 

сценаріями, в т.ч. під впливом думок і концепцій національної політичної і 

наукової еліти. Така демократична «індивідуальність» не означає 

відособлення від решти світу, а, засвідчуючи поліваріантність самого 

демократичного транзиту, підкреслює плюралізм і гнучкість демократії, 

виховує толерантність, що розширює засоби демократичної співпраці, 

сприяючи поліпшенню взаєморозуміння між країнами»[116, с.77]. Демократія 

дійсно процес плюралістичний і багатоаспектний, ідеальних її моделей немає 

і бути не може. 

І насамкінець: справжня стабільність українського суспільства бачиться 

можливою лише за умов якісної структуризації суспільства, його 

диференціації, а не штучної, примітивної уніфікації. Це означає, що на 

передньому плані мають бути приватизація, створення надійних ринкових 

механізмів господарювання, налагодження системи соціального захисту 
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допомоги населенню, захист прав людини. Без таких принципових 

перетворень, без повноцінного роздержавлення життя громадян, зростання 

конструктивної ролі громадянського суспільства демократія буде залишатися 

спрощеним гаслом – і не більше. Тиха десоціалізація, втрата віри в державу і 

дистанціювання від неї будуть продовжуватися і надалі. Так жити не можна, 

але … так, нажаль, поки що в Україні живемо. 

Наголосимо ще раз на тому, що виокремлюючи як позитивні риси 

українства, як нації, народу, нам слід без елементарної сором’язливості 

аналізувати але, головне, враховувати у складних суспільних процесах і 

негативні риси нашого буття. При цьому багато дослідників і колись, і 

сьогодні вказують і на той український індивідуалізм, який гальмує процеси 

єднання, пошуку єдності і конструктивізму. Про це писали і В.Липинський, і 

Л.Гумілов і багато інших істориків, філософів, культурологів, соціологів. 

Треба і це сприймати як своє і дійсне. 
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ІХ. Політичне маніпулювання як дієвий засіб психолого-соціальної 

обробки свідомості людини. 

У сучасній політичній практиці політичне маніпулювання доволі 

поширене, позаяк насамперед пов’язане з психологією людей, певним 

впливом на них. 

Маніпуляція – це вид психологічного впливу, досконале здійснення якого 

зумовлює приховане спонукання в іншої людини намірів, що не збігаються з 

її бажаннями [44, с.59]. 

Маніпуляція загалом (від лат. manupulus – жменя, пучок) соціологи 

пояснюють як: 1) спосіб соціального впливу на людей за допомогою різних 

засобів (економічних, політичних, соціальних, масової інформації) з метою 

нав’язування їм певних ідей, цінностей, форм поведінки і т. ін.; 2) злодійська 

витівка, хитрість, підтасовка фактів, махінація, фокус; 3) складний прийом у 

ручній роботі, що вимагає високої точності [131, с.166]. Легко помітити, що до 

політики, політичних процесів найближче підходить перше визначення, що 

пов’язане з ідеями, цінностями та нормами поведінки. 

Специфіка потужного маніпулятивного впливу на людину, великі групи 

людей найперше пояснюється унікальними особливостями масової 

психології. «Маси, – писав російський філософ, великий гуманіст, О.Герцен, – 

повні таємних потягів, повні пристрасних поривів, в них думка не роз’єдналася 

із фантазією, у них вона не залишається по нашому теорією, вона у них 

негайно переходить у дію» [27, с.60]. 

Розмірковуючи над специфікою, особливостями масової психології, 

відомий російський соціальний психолог Б.Паригін до її специфічних 

особливостей відносить «її безумовну піддатливість таким закономірностям і 

механізмам (зараження, наслідування, мода), які орієнтовані у своєму впливі 

на почуття, емоції, і безсвідомі реакції людини, ніж на її розум, розсудливість, 

свідомість» [100, с.273]. 
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Найяскравішим проявом масової психології характеризується натовп 

людей, якому найперше властиві такі ознаки (риси) як екзальтація, емоційний 

максималізм, але головне – готовність до раптових, неусвідомлених дій. Крім 

того, натовп найчастіше має максималістські, гіпертрофовані очікування, 

безрозсудливо довіряється своїм, часто тимчасовим, кумирам і героям. 

Г.Лебон, як відомо, формулював таке поняття як «духовна єдність натовпу»,  

якій особистість підпорядковується імпульсивно, несвідомо. 

За усієї, здавалося би, зрозумілості єства «політичне маніпулювання», 

його пояснюють все ж неоднозначно. Найчастіше про нього ведуть мову, як 

про «способи і прийоми прихованого соціального управління політичною 

свідомістю і поведінкою громадян з метою примусити їх діяти (або бездіяти) 

часто всупереч власним інтересам [110, с.146]. 

Політичне маніпулювання, зазначають українські, російські 

політологи, це не тільки політичний, ідеологічний прийом, але й практичне 

провокування людей до екстремістських дій, включаючи громадянську 

непокору. Це – одна з форм політиканства, метою якого є дестабілізація 

суспільства, внесення у свідомість людей брехні, ілюзії, негативного 

відношення до здійснюваного політичного курсу. 

Під політичним маніпулюванням розуміють «вплив на громадську і 

індивідуальну свідомість з метою формування політичної установки і виклику 

політичної поведінки певного спрямування, потрібної організаторам такого 

впливу» [105, с.57]. 

Головним чином політичне маніпулювання здійснюється шляхом обману 

і, найперше, так, щоб об’єкт впливу (маніпулювання) навіть про це не 

здогадувався. При цьому враховуються: недостатня громадська і політична 

свідомість людей, відсутність у них навичок і умінь політичного аналізу, 

наявність стереотипів мислення, підсвідомих установок, забобонів, 

упереджень і т. ін. 
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Будь-які політичні речі, явища, сентенції за своєю природою 

передбачають їх схвалення або осуд (заперечення), вибір або відхилення, 

байдуже сприйняття і т. ін. Оскільки у сфері політики центральне місце 

посідає людина, та й держава «живе» людиною, її точкою зору, життєвою 

позицією, поведінкою. Завжди існувала і існує потреба психолого-політичного 

впливу на людину, на її поведінку. «Маніпуляція свідомістю та поведінкою 

людини за допомогою законних, явних і можливих, – пише український 

філософ М.Пірен, – засобів стала на даний час досить дієвою у суспільно-

політичному житті, нею займаються професіонали, які виконують 

замовлення» [102, с.90]. 

Беремо до уваги, що маніпуляція взагалі і політична маніпуляція – дещо 

все ж різні феномени. В першому випадку йдеться про всебічний процес 

впливу на людину, а тому маніпуляції поділяють на соціальну, психологічну, 

політичну і т. ін. Соціальна – це «спосіб соціального управління, який полягає 

у прихованих (найпростіше через формування ілюзорних уявлень) впливах на 

масову свідомість і поведінку людей з метою примусити їх діяти (або бездіяти) 

в інтересах певних соціальних сил, отже і проти власних інтересів» [130, 

с.296]. Психологічне маніпулювання пояснюється як: а) вид управління, 

духовний (психологічний) вплив, що регламентує відносини людини з іншими 

людьми; б) вид опосередкованого впливу, ненасильницький спосіб впливу; в) 

система , виховання, обробки людей, програмуюча їх думки і наміри; г) 

різновид контролю за поведінкою, станом і внутрішнім світом людини; д) 

особливе структурування світу» [3, с.233]. 

Наголосимо ще раз на тому, що в загальному плані «маніпуляція» – це 

псевдофілософія життя, спрямована на те, щоб експлуатувати і контролювати 

як себе, так і інших» [148, с.28]. Ще більш конкретно: «Маніпуляція – це вид 

психологічного впливу, мистецьке виконання якого веде до прихованого 

збудження у іншої людини намірів, що не співпадають з її актуально 

існуючими бажаннями [44, с.59]. Беручи це до уваги, є потреба нагадати ще 
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більш точне визначення політичного маніпулювання: «це система засобів і 

ідеологічного і духовно-психологічного впливу на масову свідомість з метою 

нав’язати певні ідеї, цінності; цілеспрямований вплив на громадську думку і 

політичну поведінку для спрямування їх у заданому напрямку [106, с.191]. 

Можливо дещо простіше, таким чином, у визначенні, однак, не просто в 

соціо-психологічному відношенні виглядає феномен «маніпулювання 

політичне» (від лат. manipulare – управління) у такому обґрунтуванні: це – 

«недирективний вплив на громадську і індивідуальну свідомість, з метою 

сформувати, – вважає А.Анцупов, – політичні установки або викликати 

політичну поведінку певної спрямованості, потрібної організаторам такого 

впливу [3, с.233]. 

Український політолог В.Бебик під політичним маніпулюванням розуміє 

«приховане управління політичною свідомістю та поведінкою людей у певних 

політичних інтересах» [8, с.303], а його колега – В.Воронкова пояснює 

політичне маніпулювання як «систему засобів ідеологічного і духовно-

психологічного впливу на масову свідомість з метою нав’язування певних 

ідей, цінностей; цілеспрямований вплив на громадську думку і політичну 

поведінку задля спрямування їх у заданому напрямку [106, с.321].  Досить 

вдалі і точні визначення феномену «політична маніпуляція». 

Політологи, соціологи політичне маніпулювання досліджують у двох 

напрямах.  

Перший – апологетичний, згідно з яким політичне маніпулювання 

розглядається як необхідний засіб управління свідомістю мас. 

Другий – соціально-критичний – кваліфікує політичне маніпулювання як 

принципово нове сприйняття соціальної дійсності. Обидва напрями мають 

сенс, особливо в умовах принципово нової ролі засобів масової інформації у 

формуванні масової свідомості. 
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Маніпуляції взагалі, а також маніпуляції в політиці досліджували 

Г.Франк і К.Фабер (у працях «Маніпульована людина», «Маніпульоване 

суспільство»), Ч.Міллс («Владна еліта»), Д.Рісмен («Одинокий натовп»), 

Г.Маркузе («Одновимірна людина»), Г.Шишков («Управлінське 

омасовлення»), Г.Шиллер («Маніпулятори свідомості») та інші фахівці в 

минулому, а у наш час – це праці А.Авторханова («Технология власти»), 

Бабкіна В і В.Селіванова («Народ и власть»), К.Гаджиєва («Введение в 

политическую науку»), М.Головатого («Політична психологія»), Е.Доленко 

(«Психологія маніпуляції»), А.Цуладзе («Политические манипуляции или 

покорение толпы»), Ю.Шайгородського («Міфологічні коріння ідеології») та 

ін. 

Свого часу, в тому числі у колишньому СРСР, досить популярною була 

книга відомого американського психолога Дейла Карнеги «Как завоевывать 

друзей и оказывать влияние на людей». В ній вперше розкривалися прийоми 

та засоби маніпуляцією людською свідомістю, використовуючи настрої, 

слабкості людини тощо [59].  

Приблизно в ті ж роки з’явилися праці Г.Блумера [11], А.Власова [20], 

Е.Доленка [44], А.Цуладзе [142] та інших авторів, у яких маніпуляції 

розглядалися під різним кутом зору. В Колишньому Радянському Союзі 

однією з найпомітніших була монографія А.Цуладзе «Политические 

манипуляции или Покорение толпы» [142], в якій не лише розглянуто 

маніпуляції як специфічний вид технологій але й можливі її наслідки у 

політичному процесі. 

До найпомітніших і найсуттєвіших особливостей саме політичного 

маніпулювання відносимо:  

а) здійснення такого маніпулювання у сфері політики і, здебільшого 

політичними засобами та технологіями, хоча останнім часом все помітнішу 

роль стали відігравати тут різного роду психологічні моменти й аспекти; 
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б) відсутність можливостей у людей усвідомлення того, наскільки таке 

маніпулювання наносить шкоду, позбавляє можливості вільно і об’єктивно 

формувати свою думку й переконання; 

в) залежність масштабів такого маніпулювання від рівня розвитку 

демократії у суспільстві; 

г) здійснення політичного маніпулювання шляхом використання 

________ заданих структур мислення, відповідних процесів і технологій. 

Український філософ, соціолог М.Парен акцентує увагу на тому, що 

політичну маніпуляцію слід розглядати за такими ознаками як: 

 тип, вид духовного, психолого-політичного впливу, а не фізичного 

насилля (що часто є певним виправдувальним фактором такого 

впливу); 

 прихована дія (в усіх політичних маніпулятивних діях і технологіях 

на перший план ставиться завдання максимально приховати істину 

суть впливу на об’єкт маніпуляції; 

 вплив, що потребує високої майстерності і професіоналізму від 

того, хто здійснює маніпулювання. 

Важливо брати до уваги те, що існує дві основних моделі політичного 

маніпулювання: психологічна і раціональна. 

Психологічна модель базується на використанні певної, частіше 

раптової реакції людини на певні психологічні стимули. За такою моделлю 

важливо підібрати ті стимули, які, прогностично викличуть саме плановану, 

очікувану реакцію людини, групи, маси. Це простий механізм за системою 

«стимул – реакція». Як правило саме над взаємодією стимулів і реакції і 

працюють політичні технологи. 

В раціональній моделі політичного маніпулювання важливе значення 

має використання мотивів, що найперше забезпечують обман, віроломство. 

Це: обмеження об’єму політичної інформації, надання певною мірою вірної, 
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але тенденційної інформації; приховування інформації, інформаційне 

перенавантаження тощо. 

Політичне маніпулювання здійснюється за рахунок трьох основних груп 

дії: психологічні, політичні і організаційні. З урахуванням їх і будується та 

запроваджуються маніпулятивні дії і технології. При цьому чинилися і 

чиняться спроби якоюсь мірою типологізувати, класифікувати, маніпулятивні 

технології. В основі будь-якої типології лежить класифікація осіб, предметів 

або ж явищ за спільними ознаками [14, с.157]. 

Американський психолог Е.Шостром виділив вісім основних типів 

маніпуляторів. Диктатор, Ганчірка (Слабак), Калькулятор, Прилипала, 

Хуліган, Славний хлопець, Суддя, Захисник [148, с.22-24]. Зрозуміло, що така 

класифікація мало нагадує наукову, як і така (по Ю.Платонову): Приречена 

жертва, Дволикий Янус, Нерішучий слабак, Фанатик, Нарцис, Підлиза, 

Символічний деспот, Звинувачуючий критик, Підозрілий скептик [120]. 

Подібні класифікації є дещо художньо-літературними і стосуються в 

першу чергу осіб – суб’єктів маніпуляції та базуються головним чином на 

психологічних спостереженнях за поведінкою таких суб’єктів. 

Питання ускладнення типологізації маніпуляції пов’язане із небувалим 

зростанням (у кількісному і змістовному планах) інформації, у потужному 

ускладненні сприйняття такої інформації, її засвоєнні, але головне – 

формуванні на основі відповідної інформації поведінкових реакцій 

(інтроверти, екстраверти). Український психолог О.Бойко виділяє чотири 

основні групи людей, що, за відповідних умов, можуть бути об’єктами 

маніпулятивного впливу [13], а саме: 

 «маніпулятори-гравці». Це люди з великим рівнем розвитку 

інтуїції, високим ступенем схильності до маніпулятивної 

діяльності, що отримують задоволення від маніпуляції; 

 маніпулятори-прагматики. Схильність та здатність до 

маніпулятивних дій у цій групі достатньо велика. Вони 
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відсторонені від випадкових маніпулятивних рішень, сумнівних 

ігор; 

 маніпулятори-законники (бюрократи). У них добре розвинута 

логіка. До маніпуляції вони вдаються тоді, коли не діють 

встановлені правила і закони. Для них, фактично, маніпуляція є 

вимушеною дією. 

 «ситуативні маніпулятори». Схильність і здатність людей цієї 

групи до маніпуляцій є достатньо низькою. Основною 

програмною функцією для них, визначальним елементом є етика 

[14, с.160-165]. 

Відтак, можна констатувати наступне. 

Якоїсь усталеної класифікації політичних маніпуляторів фактично не 

існує. 

Від типу маніпулювання залежить його інтенсивність і практичний 

результат. 

Політичне маніпулювання безпосередньо залежить від використання 

тих чи інших методів впливу на людину – активних, пасивних і т. ін. 

Загалом, технологічно політичне маніпулювання багато чого запозичило  

і продовжує запозичувати від маніпулювання взагалі, як психологічного 

впливу, досконале здійснення якого призводить до прихованого спонукання в 

іншої людини намірів, що не збігаються з її актуально існуючими бажаннями. 

Здійснюється політичне маніпулювання завдяки цілеспрямованому 

впливу на будь-кого з метою досягти відповідного, головним чином 

спланованого і очікуваного результату. 

Особливістю маніпулювання є і те, що воно пов’язане із відповідним 

перекручування інформації. При цьому Р.Гудін (R.Goudin) виділяє такі методи 

маніпулювання: 
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 скорочення кількості доступної для рядового громадянина 

інформації; 

 використання таємниці, тобто навмисного приховування 

інформації, яка здатна підірвати офіційний політичний курс; 

 використання пропаганди, тобто надання громадянам частково 

вірної, але тенденційної інформації; 

 інформаційне перенавантаження, тобто свідоме надання надмірної 

інформації з метою позбавити рядового громадянина можливості 

адекватно засвоїти і вірно оцінити її [18, с.182-183]. 

Політичні маніпуляції є двох видів – міжособові та масові. І ті, й інші 

мають відповідну мету та технології, завдяки яким досягають мети. 

Для здійснення міжособових маніпуляцій важливо знати тип і 

особливості особистості, позаяк саме з їх урахуванням і справляється вплив на 

людину, а для того щоб маніпулювати групою людей, особливо великою, 

необхідно досконало знати її загальні характеристики, вразливі місця. 

Історія знає багато політичних, державних діячів – маніпуляторів – 

психологічно сильних або неординарних особистостей, які вміло впливали не 

лише на окрему людину, а й на великі групи людей завдяки особистісним 

якостям, вдало використовуваним технологіям обробки громадської думки у 

власних або корпоративних інтересах. Наполеон, А.Гітлер, Й.Сталін, 

М.Горбачов, десятки інших політиків досконало володіли технологією 

формування громадської думки за рахунок як власних рис, якостей, здібностей 

та вмінь, так і за допомогою підлеглих, а також різних засобів масової 

інформації. 

Політичні маніпуляції найчастіше використовують з метою досягнення 

влади, її реалізації та утримання. Мета будь-якого маніпулятора чи групи 

маніпуляторів – підпорядкувати власній волі іншу людину чи групу 

людей. 
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Маніпуляції в політиці надто часто не що інше, як відверта 

спекуляція на людських емоціях і почуттях. Звідси – релігійні війни, 

глибокі національні сутички і конфлікти, фанатизм, екстремізм, тероризм та 

інші явища, в основу яких покладено передусім вторгнення у глибинні почуття 

не лише окремих людей, а й народів і націй. 

У політичній маніпуляції використовують усе: виразну мову жестів 

(М.Горбачов), окремі характерні звички (сигара У.Черчіля, люлька Й.Сталіна), 

красномовну, на рівні акторства риторику (Ф.Кастро) тощо. Однак, 

найсильніше і найрезультативніше політичне маніпулювання 

здійснюється за допомогою мас-медіа – преси, радіо, телебачення, 

реклами та інших інформаційних засобів. 

Завдяки засобам масової інформації створюють і ефективно 

використовують як елементи політичної маніпуляції різні іміджі, образи, 

умовні формули і штампи, стереотипи поведінки, подають заздалегідь 

заготовлені відповіді на запитання, що хвилюють багатьох. Маніпулятивний 

арсенал засобів масової інформації добре відомий, – зазначає К.Юнг, – 

навмисне перекручування реального стану речей шляхом замовчування одних 

фактів і нав’язування інших, публікація нереальних (брехливих) повідомлень, 

пробудження в аудиторії негативних емоцій за допомогою візуальних засобів, 

словесних образів тощо [150, с.69]. 

Політичне маніпулювання має багато спільного з політичною 

демагогією, як формою свідомого обдурювання широких мас, спекуляції на 

реально існуючих ускладненнях та проблемах, потребах і сподіваннях 

громадян. В арсеналі політичного демагога поширені такі засоби, як 

перекручування дійсності, популізм, підтасовування фактів, виголошення 

безвідповідальних заяв, обіцянок, облудні присягання, постійний пошук 

винних, ворогів, боротьба з якими нібито поліпшить існуюче становище тощо. 

Політичний демагог – найчастіше ще й користолюбець, авантюрист, а то й 

просто брехун, людина безвідповідальна і нечесна. 
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Політична демагогія традиційно найбільшою мірою поширюється в 

період соціально-економічної нестабільності в суспільстві. 

Сама маніпуляція, маніпулятивна технологія, як процес, має певну, 

достатньо складну структуру, а саме: 

 планування впливу (підготовчий етап); 

 збір засобів і відомостей про об’єкт маніпулятивного впливу 

(аналітичний етап); 

 підстроювання до адресата маніпулятивного впливу; 

 організація ситуації впливу (власне сама маніпуляція); 

 аналіз результатів маніпулювання. 

Окремо, як специфічні, виділимо так звані психоманіпуляції, особливо 

здійснювані шляхом активного використання засобів масової інформації. Це: 

залякування (особливо в період виборчих кампаній); погрози, неправда, 

наклепи, блефування тощо. 

Здебільшого психологічне маніпулювання сьогодні здійснюється як 

специфічний інформаційний тиск із застосуванням прийомів, згрупованих 

Т.Курчиною, зокрема,  у такий спосіб: 

- «універсальні» висловлювання, істинність яких у принципі 

підтвердити неможливо, але які «усім зрозумілі»; 

- генералізація, розширення узагальнень («завжди», «вічно», 

«постійно» - маркери цього прийому); 

- неявна вказівка неначе загальноприйнятої форми; 

- маскування під пресуппозиції (неявні допущення); 

- невизначений рефлекторний індекс («є думка …»); 

- множення імен, дій, ситуацій; 

- комунікативний саботаж; 

- двозначності; 

- заміщення суб’єкта дії; 
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- підміна нейтральних понять емоційно-оцінними; 

- помилкова аналогія; 

- тематичне переключення [69, с.115]. 

Політичне маніпулювання здійснюється, як відповідна продумана і 

вибудувана технологія, як послідовність використання різних способів і 

методів впливу на людей. Загалом технологічний ланцюжок маніпулювання 

нескладний: захоплення та втримання уваги об’єкта впливу; стимулювання 

мотивації шляхом використання різних засад і мотивів подразника. О.Бойко 

вважає, що «роль своєрідного «суспільного гачка», або фактору, здатного 

«завести з півоберта» механізм психічного автоматизму, відіграють, як 

правило, стереотипи, міфи, іміджі, ритуали та чутки» [15, с.239]. Це – вдале 

спостереження. 

Способів політичного маніпулювання також є немало, однак найбільш 

описаними і такими, що не потребують детального пояснення (хіба-що, в плані 

їх предметного використання в політичному менеджменті, як технологічних 

засобів) є: брехня; замовчування; напівправда; створення і упровадження 

іміджів і кліше; навішування ярликів і т. ін. У будь-якому випадку – політичні 

маніпуляції, як і маніпуляції взагалі – це, перш за все, беззастережна 

експлуатація людських емоцій. 

Прийомів політичного маніпулювання також є багато, а саме: 

 наклейка ярликів. Йдеться про те, що людина, партія, громадська 

організація, інший суб’єкт політики наділяють якоюсь негативною 

кличкою (ярликом), епітетом, що має викликати негативне до них 

відношення і ставлення. Це, до речі, може робитися і з зворотною метою, 

аби надати суб’єкту політики більшого позитиву; 

 рекомендація суб’єкта політики відомими людьми (політиками, 

вченими, діячами культури і т. ін.). Може, також, використовуватися і 

як негативна дія (збір підписів, групові та індивідуальні заяви відомих 

людей і т. ін.); 
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 оцінка за асоціацією, коли риси окремого суб’єкта політики переносять 

на раніше діючий суб’єкт, що негативно (або позитивно) себе проявив; 

 перенесення (наділення) суб’єкту політики рис і якостей простих людей 

)»він такий як і усі ми»). Це досить поширений психологічний прийом, 

що пов'язаний із конкретними політиками; 

 відкрита або прихована фальсифікація дійсних фактів («підтасовка 

карт»). Надзвичайно поширений політичний прийом; 

 «наведення лоску». Також поширений прийом, коли будь-якій 

посередності додають окрасу, хоча часто і досить примітивними (але не 

завжди зрозумілими) засобами. 

Сьогодні, на початку ХХІ століття стосовно політичного 

маніпулювання, мабуть найпоширеніший науковий, та практичний інтерес 

викликає проблема психології масової поведінки. Інтерес до цієї проблеми 

помітно зріс після значної кількості таких масових політико-суспільних подій, 

як «кольорові революції», «майдани». Так українська психолог О.Туриніна 

вірно стверджує, що психологія народу і психологія маси є принципово 

різними феноменами. А до основних ознак психології маси відносить: 

 відсутність відбитку індивідуальності; 

 ситуативність, а не суб’єктивність; 

 вплив на почуття, емоції, інші безсвідомі реакції людини, але не 

на її свідомість і розум[135, с.15]. 

Цілком логічним, у зв’язку з цим, є висновок про те, що маса завжди 

надто схильна до дій, в основі яких емоційність, нестриманість і, навіть, 

аферичність. 

Масі не треба щось детально пояснювати і доводити. ЇЇ достатньо у 

чомусь просто переконати, і переконати у даний, конкретний час, задля того, 

аби отримати потрібну дію. Це добре розуміють і враховують політтехнологи, 

ті, хто працює з натовпом, з масою, яка не спроможна до абстрактних суджень. 

Тобто, потужно використовується ірраціональний стан (сутність) маси, 
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натовпу. Для роботи з масою (натовпом) потрібні перш за все: приваблива, на 

слух зрозуміла ідея, мета; ритуальні символи (колір, прапор, логотип і т. ін.); 

загальнодоступні словесні формули (гімн, девіз, лозунги, скандувальні фрази, 

листівки); талановиті організатори і режисери масового дійства. Аналіз 

великих масових подій, у багатьох країнах останніми роками (найперше, так 

званих «кольорових революцій»), в тому числі і відомих українських майданів 

2004, 2014 рр. наочно підтверджують, що для їх забезпечення й проведення 

таких атрибутів більш ніж достатньо. 

Психологічну трансформацію людини, що опинилася і масі детально і 

образно описав великий філософ Г.Лебон. «Найцікавіший факт, що 

спостерігається в одухотвореному натовпі, – пише він, – наступний: які б не 

були індивіди, що її утворюють, якими би не був спосіб їхнього життя, занять, 

їхній характер та розум, уже одного їхнього перетворення у натовп достатньо 

для того, щоб в них утворився рід колективної душі, яка примушує їх 

відчувати, думати та діяти абсолютно інакше, ніж думав би, діяв би та відчував 

кожен з них окремо. Існують такі ідеї та почуття, які виникають та 

перетворюються в дію лише у індивідів, які складають натовп» [73, с.165].  

У натовпі людина підвладна таким почуттям, настроям, особливостям 

волі, які не існують і не виявляються на індивідуальному рівні. В 

психологічному плані такі феномени надто слабо досліджені. Тобто, багато з 

того, що робить людина, перебуваючи у натовпі, вона ніколи не вчинить 

наодинці. Це підтверджується навіть спрощено, споглядально за поведінкою 

натовпу. 

Окремих прийомів політичного маніпулювання торкнемося детальніше. 

Стереотип політичний. 

Стереотипи взагалі – це якийсь зразок, стандарт. В соціальному 

відношенні – це певна стандартизована, емоційно окрашена, спільна уява про 

певне соціальне явище. 

Політичний стереотип (від гр. stereos – твердий і typos – відбиток, 

упереджене уявлення про певну політичну партію, політичного діяча та різні 
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расові, етнічні, професійні групи [146, с.383], додамо – про будь-які дії і 

процеси, що мають відношення до політики. Ліпппман, що вперше запровадив 

термін «політичний стереотип», Лассуел та багато інших вчених вважали і 

вважають, що за рахунок політичних стереотипів у багатьох випадках і 

політиці, політичних процесах досягається успіх, оскілки такі стереотипи 

впливають не стільки на раціональне мислення і сприйняття будь-яких речей, 

явищ, подій але на психологічний стан людини. 

Політичні міфи. 

Оскільки проблема міфів нами розглянута в попередніх розділах 

монографії, тут акцентуємо увагу лише на слідуючому. 

Політичні міфи є як позитивні, так і негативні. 

Політичній міфологізації піддаються багато політичних феноменів: 

держава, країна, суспільство, влада, фактично усі об’єкти політичного 

процесу, починаючи з політичних партій. 

Без міфів не твориться нічого у людському бутті (житті), бо це певна, в 

тому числі і ідеалізована уява про те, як бути, і як жити і т. ін. 

Політичний імідж. 

Імідж – це зовнішній образ, який формується і використовується з тим, 

аби створити певний вплив (позитивний, негативний) на думку і сформувати 

ставлення до будь-кого, будь-чого. В політиці – це образ усякого суб’єкту 

політичної дії, політичного процесу. Питання іміджу, проблеми іміджології 

широко обговорюються, вивчаються, враховуються у побудові і реалізації 

великої кількості політичних дій і процесів. Велику роль і значення у 

формуванні іміджу в політиці мають пропаганда, засоби масової інформації, 

публічна діяльність політиків і т.п. 

Політичний ритуал. 

Такий ритуал – це певна форма символічної дії в політиці, що має, 

найперше, об’єднуючий характер (виконання гімну, підняття прапору, 

проголошення клятви і т.ін.). Політичний ритуал – це «історично сформована 

форма символічної поведінки суб’єктів політики, засіб наслідування й 
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передачі певного роду цінностей, традицій, досвіду, почуттів, зразків 

політичної поведінки» [110, с.249]. Політичні ритуали – це надто поширена 

форма обстоювання політичних дій і процесів, до якої вдаються перш за все з 

метою психологічного впливу на учасників таких процесів. 

Політичні чутки. 

Хоча це одне з найпоширеніших явищ у політичному житті, воно, однак, 

до сьогодні залишається найменше дослідженим і поясненим. 

Найперше бракує визначення самого поняття чутка у багатьох 

суспільних науках. 

У філософському, культурологічному плані «чутка» певною мірою 

пояснена, перш за все, як «особливий вид комунікації, в процесі якого 

інформація різного ступеня достовірності і така, що викликає підвищений 

інтерес, стає надбанням широкої аудиторії» [131, с.323]. 

Що стосується феномену «політична чутка», то тут є хіба що декілька 

окремих публікацій, зокрема таких авторів як С.Беззубцев, О.Бойко, 

Б.Дубінін, А Назаретян, Д.Ольшанський, А.Толстих. Найґрунтовніше, на наш 

погляд, феномен «політична чутка» опрацював український політолог 

О.Бойко, який пояснює його як «специфічний спосіб інтерпретації інформації, 

зумовлений дефіцитом поінформованості, невизначеністю ситуації, 

поширенням настроїв тривоги та страху у суспільстві, якому притаманні 

деформованість, узагальненість, актуальність змісту; пустота, доступність, 

емоційність, неофіційність форми подачі; циркуляція (самопоширення) 

актуалізація в процесі поширення в усній формі через канали міжособистісної 

комунікації» [15, с. 239]. 

Навіть перелік характеристик чутки, як специфічного, соціального, 

психологічного феномену вказує на велику і надто складну його природу. 

Трохи чіткіше виглядає питання класифікації чуток [83], які  

пропонується класифікувати у такий спосіб: 

а) за походженням. Виникли вона «спонтанно», чи мають певний суб’єкт 

створення; 
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б) за емоційною характеристикою: наскільки вона є чуткою-бажанням, 

чуткою-страховищем, агресивною чуткою і т. ін. [15, с.240]; 

в) за ступенем впливу на психіку людей: якою мірою впливають на 

поведінку людини (людей). 

Причин виникнення політичних чуток є дуже багато, однак серед них 

варто визначити такі: брак інформації про політичні вчинки, події, факти; 

недостовірність інформації; відсутність пояснення проблемних, 

багатоаспектних, кризових ситуацій офіційними державними органами і 

структурами, провідними політичними, громадськими діячами. 

Для того, щоб політична чутка до якої схильна переважна більшість 

людей, спрацювала, потрібні певні умови, яких також немало: відповідна 

ситуація і час (чутка до реальної нагоди); адресність і авторство чутки (кому 

адресовано і хто сказав) ; особливості подачі і поширення чутки; динаміка 

циркулювання чутки (скільки часу «живе»); середовище поширення 

політичних чуток (однорідне, неоднорідне тощо). 

Основними напрямами використання чуток (в тому числі і політичних) 

є: 

- створення певного іміджу людині, іншим політичним суб’єктам, 

маніпулюючи громадською думкою; 

- залучення, посилення уваги до певної події, особистості в т. ін.; 

- інформаційно-психологічне забезпечення якої-небудь діяльності; 

- протидія якому-небудь інформаційному повідомленню (впливу) або 

іншій чутці, створенням контрчутки; 

- використання чуток як способу вивчення неформальної системи 

комунікації і зав’язків між людьми [117, с.21-23]. 

Форм боротьби з чутками є немало – від їх попередження, до боротьби з 

чутками, починаючи з їх спростування до викриття недійсності. Однак, 

політичні чутки були і є одним з найефективніших засобів у політичній 

діяльності і боротьбі. 
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Політичні анекдоти. 

Подібно до чуток, малодослідженими є і політичні анекдоти, хоча за 

своїм історичним походженням, це – одна з найстаріших форм побутового 

дискурсу політики.  

Політичні анекдоти – це своєрідна, жартівливого характеру розповідь, 

що може мати і сатиричний відтінок, бо, як правило, передбачає комічний 

фінал, або, навіть, висловлювання певної дії або об’єкту. Частіше всього такі 

анекдоти використовуються з метою висміювання певних суб’єктів 

політичного життя, хоча в час свого зародження їх використовували з тим, аби 

у жартівливій формі розповісти про політичну подію. 

Між тим, політичні анекдоти носять і позитивний характер, особливо 

коли стосується потреби дещо прикрасити імідж, або й, певним чином, 

прославити, скажімо, вождя, політичного лідера, навіть певну політичну силу. 

В колишні, так звані радянські часи, політичні анекдоти були 

специфічною зброєю критики, а то і боротьби з правлячою політичною 

верхівкою, а тому ті, хто поширював їх достатньо суворо каралися. 

Політичні анекдоти, здебільшого, не мають точного авторства, 

передаються не лише на побутовому рівні, але й в процесі культурної 

діяльності (кіно, радіо, телебачення, концертна діяльність).  

Функції політичних анекдотів різні. Вони можуть «прославити» героя 

анекдоту, критикувати його, засуджувати, робити таким «як усі ми» і т. ін.  

Політичний анекдот часто «прив’язаний» до конкретної особи, події, 

ситуації, але є і анекдоти довготривалої дії, незалежно від часу, коли він 

використовується. 

Вважається, що помітного розквіту політичні анекдоти набули лише на 

початку ХІХ століття. В цей час політичні анекдоти були досить помітною 

зброєю боротьби з правлячим класом. В Радянському Союзі за політичні 
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анекдоти навіть передбачалося правове покарання. Нині ж політичні анекдоти 

– це досить помітна і ефективна форма політичної боротьби, яку активно 

використовують не лише опозиційні, але й правлячі сили. Тобто, політичні 

анекдоти використовуються як засіб критики і навіть досягнення певного 

прогресу. Вони є великою мірою і засобом популярних розваг, а тому не можна 

вважати їх виключно засобом політичної боротьби, протесту тощо. Це певна 

форма спілкування, що супроводжується дотепністю, гумором.  

Зрозуміло, що у кожного народу свій характер політичних анекдотів, які 

завжди прив’язані до конкретного політика, політичної сили, політичної події, 

супроводжують їх, поширюють інформацію про них, формують відповідний 

суспільно-політичний імідж. Значна частина політичних анекдотів 

спрямована на критику, характеристику влади, політичного режиму, окремих 

політиків, політичних подій і ситуацій.  

Природно, що більшість політичних анекдотів не мають, як зазначалося, 

відомого авторства, а в процесі їх використання у спілкуванні вони досить 

часто «удосконалюються», видозмінюються, доопрацьовуються. 

Народжуються і гинуть політичні анекдоти найперше в силу їх політичної 

потреби і популярності. Якихось відчутних закономірностей у цьому процесі 

немає. 

Політичний гумор. 

Хоча протиставлення сміху і серйозної політики сягає часів Аристотеля, 

Сократа, Аристофана, політичний гумор у багатьох аспектах залишається 

недостатньо дослідженим і поясненим, саме як соціальний, політичний 

феномен. Серед помітних праць, присвячених політичному гумору виділимо 

роботи: Л.Карасьов «Смех» (мова – російська) 1996 р.; А.Дмітрієв 

«Социология политического юмора» (мова – російська) 1998 р.; Б.Дземидок 

«О комическом» (мова – російська) 1974 р. та декілька інших. Однак цілісно 

феномен «політичний гумор» до сьогодні досліджено явно мало. Зрозуміло, 

що у первинних народів гумор взагалі мав примітивний характер. Оскільки 
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основоположником комедійного напряму в літературі взагалі вважається 

Аристофан, то і першим політизованими називають декілька його творів – 

«Вершники», «Жінка у Народних зборах», «Оси», «Світ» та інші. Більшість 

його комедій з’явилися в час перемоги афінян над спартанцями під 

Сфактерією. В них Аристофан найперше висміює політиків, які присвоюють 

чужу славу собі, стають простими демагогами. 

Природно інший характер мав політичний гумор середньовіччя. 

Здебільшого такий гумор, маючи риси раннього християнства, носив 

анонімний характер (Еразм Ротердамський «Похвала Глупости», Ф.Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль»). В Росії в добу Середньовіччя особливо 

поширеним стає юродство, яке також у політологічному плані фактично не 

вивчене. 

Пізніше – в кінці ХІХ – на початку ХХ століття політичний гумор 

набуває зовсім інших рис і ознак – стає досить різким, сміливим. Достатньо 

згадати відомі твори В.Маяковського («Судья», «Баня», «Мистерия Буф» та 

ін.). 

Політичний гумор останніх десятиліть приймає форму сатири, іронії, 

комедії, анекдоту, частівки, шаржу, карикатури і т. ін. Але за декілька століть 

політичний гумор найяскравіше і найпомітніше став проявлятися у формі 

епіграм, політичних карикатур, анекдотів. 

Відомий російський дослідник політичного гумору А.Дмітрієв виділяє 

такі специфічні функції політичного гумору як: функція політичної 

соціалізації, функція ідентифікації, диференціації і об’єднання людей, функція 

комунікації, функція конфлікту і згоди [44]. Як зазначає цитований дослідник: 

«Політика – це своєрідна гра, де надзвичайно важливі не лише клятви у любові 

до народу, до прибічників, запевнення у своїй відкритості і чесності, але й 

здібність вести політичну бесіду, де допускається обман, брехня, лайка і, 

звичайно, гумор» [Там само. С.297]. 
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Треба враховувати, що політичний гумор має не лише негативні 

наслідки для політичних дій, політичного процесу, але й позитивні. Такий 

гумор робить кращими, дієвішими політиків і політичні сили, сприяє розвитку 

політичної культури багатьох суб’єктів політичних взаємовідносин, посилює 

демократизацію суспільних, політичних відносин, сприяє послабленню 

політичних протистоянь і конфліктів, врешті – робить політику менш 

шаблонною, однотонною. 

На завершення цього розділу монографії є потреба наголосити на тому, 

що здатність людини здійснювати якийсь вид діяльності, у тому числі й 

політичної, зумовлюється великою кількістю чинників, вирішальними з яких 

є її психофізичний стан. 

До основних індивідуальних, специфічних психофізіологічних 

властивостей людини належать нервово-емоційна стійкість, 

врівноваженість нервових процесів, розумова та фізична працездатність і 

витривалість. 

У політичній життєдіяльності доволі часто відбуваються факти, події, 

явища, що виглядають нелогічними, які важко пояснити. Такі явища 

називають політичним абсурдом. Найчастіше політичні абсурди пов’язані з 

безпосередньою практичною діяльністю конкретних політиків, політичних і 

громадських діячів, наділених владою, або таких, що безпосередньо 

стосуються влади і впливають на неї.  

Психологічні проблеми, особливості політичних абсурдів досліджені 

мало, особливо щодо того, якою мірою даються взнаки наслідки політичних 

абсурдів, за які розплачуються невідомі політики чи громадські діячі 

(найчастіше вони – джерело політичних абсурдів), а пересічні громадяни. 

Максимально унеможливити появу політичних абсурдів у житті 

спільноти можна завдяки застосуванню багатьох складових, основними з яких 

є демократизм і максимальна прозорість усіх політичних та суспільних 

процесів; рівень загальної політичної культури суспільства і безпосередніх 
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суб’єктів політичного процесу; рівень висвітлення політичних подій і явищ у 

засобах масової інформації; ступінь правового розвитку суспільства. 

Дещо схожим на політичний абсурд є політичний авантюризм. Це – 

діяльність, поведінка, що характеризується кроками, акціями певних осіб на 

межі розумного, позначені, однак,  невиправданим ризиком, розрахунком на 

випадкове везіння, удачу, сумнівну вигоду.  

Фактично політичні авантюристи не лише ігнорують реальну політичну 

ситуацію, а й вдаються до антигуманних дій і технологій, розраховуючи, як 

правило, на випадковий, тимчасовий, раптовий успіх, що в кінцевому 

підсумку негативно позначається на долях людей, груп, об’єднань, політичних 

партій, націй, держав, та головне – можуть спричинити не лише негативні 

явища і ситуації, а й взагалі сприяти суспільній дестабілізації і навіть породити 

явища та конфлікти як локального, так і світового масштабу. 

Хоча політичний авантюризм іноді, особливо на загальнодержавному 

рівні, може зумовити певні, найчастіше тимчасові успіхи, особливо у здобутті 

людиною політичної, службової кар’єри, загалом він є неприпустимим і 

негативним явищем у житті. 

В політиці, політичних технологіях немає нічого другорядного. 

Інша справа, що технологічно далеко не всі аспекти, складові, умови 

політичної діяльності, політичного процесу досліджені одинаково ґрунтовно.  

В політиці, політичній діяльності є і такі феномени, як «тиранія», 

«гноблення політичне», «політичний примус», тобто ті засоби, завдяки 

яким людей не просто стимулюють, спонукають, але й примушують діяти не 

за власною сумлінністю і розсудом, але на догоду інших суб’єктів політики, 

політичних сил. 

Гноблення політичне. 

Це – «певний стан, в якому окремі соціальні елементи утискуються 

шляхом обмеження чи повного позбавлення можливостей реалізації їх 

інтересів за допомогою влади» [108, с.185]. 
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Якщо політичний вплив на людину чиниться всупереч її волі, інтересам 

– це і є гнобленням політичним. Найпоширенішим засобом такого гноблення 

є політичні репресії, що здійснюються на основі політичних мотивів. 

Використовуються також: примусове лікування в психіатричних установах, 

висилка, заслання, позбавлення громадянства, залучення до примусової праці, 

обмеження прав і свобод, а найвища форма – позбавлення людини життя. 

Ст.27 Конституції України (1996 р.) зазначає: «Кожна людина має невід’ємне 

право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і 

здоров’я, життя і здоров’я інших людей від противоправних посягань» [63, 

с.8]. 

Нині до політики в широкому розумінні залучена переважна більшість 

пересічних громадян України, що засвідчує їх небайдуже ставлення до того, 

що відбувається в державі. Так, останнім часом в Україні спостерігається 

доволі висока активність громадян у виборчих кампаніях, опитуваннях 

громадської думки, інших суспільно-політичних акціях, що є ознакою 

демократичного розвитку суспільства. 

Становлення України як суверенної, демократичної держави – процес 

складний, довготривалий  і неоднозначний. Кардинальні зміни відбуваються в 

усіх без винятку сферах життя суспільства, але найпомітніші з них ті, що 

стосуються свідомості громадян, їхньої життєвої позиції, участі в 

державотворчих процесах. 

Такі позитивні кроки багато в чому зумовлені розвитком соціально-

політичних процесів, формуванням нової генерації політичних, державних, 

господарських діячів, підвищенням соціальної активності співвітчизників. 

Іншими словами, нині потрібні люди не лише небайдужі до того, що 

відбувається в державі, а й активні учасники конструктивних економічних, 

політичних, соціальних і інших процесів 

 



250 

 

Х. Ідейні засади розбудови Української України: стан та проблеми. 

Вкотре доводиться стверджувати: проблеми розбудови Української 

України найперше криються в недостатньому усвідомленні й послідовній 

практичній реалізації саме ідейних засад державного будівництва. 

Зазначимо спочатку те, що безідейних, безідеологічних суспільств нині 

не існує в природі, бо будь-якою діяльністю людей, народів рухають саме ідеї, 

система цінностей, у яких суспільство виростає й на яких базується. 

Конституція України, до речі, яка заперечує панування будь-якої однієї, 

окремо взятої ідеології, – то також певна ідеологія, яка у такому контексті веде 

до анемії – втрати цінностей узагалі. А це вже величезна загроза суспільній 

єдності, бо нація, народ за такої ситуації не мають тієї базової цінності, яка їх 

і робить власне національною спільнотою. Свого часу В'ячеслав Липинський 

влучно зазначив: «Нація – це реалізація хотіння бути нацією. Коли нема 

хотіння, виявленого у формі ідеї, нема нації» [74]. Без всеосяжної ідеї, ідеології 

такого хотіння годі очікувати. 

Ідеологія – це система політичних, етичних, художніх, філософських, 

релігійних поглядів для певної соціальної спільноти (класу, верстви). 

Основний зміст ідеології – соціальний ідеал, образ передбачуваного, бажаного 

чи очікуваного [87]. Ще простіше й точніше (за Ентоні Даунсом) ідеологія – 

«це словесний образ кращого суспільства та основних шляхів створення 

такого суспільства». 

Отже, перше: не треба плутати «ідеологію» з поняттям «політична 

ідеологія» як набором ідей і переконань, що характеризують ставлення людей, 

народу головним чином до наявного політичного режиму та його інститутів – 

найперших гілок влади [92]. Плутанина в згаданих поняттях пов'язана 

головним чином із тотальним відторгненням, несприйняттям мільйонами 

громадян саме марксистської ідеології та створених на її основі комуно-

соціалістичних тоталітарних режимів, які, власне, і дискредитували 

комуністичну ідеологію у її первинному майже християнському розумінні. 
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Зазначимо побіжно, що взірцевої ідеології, яка влаштувала б, умовно 

кажучи, усіх, не існує, а отже й створити ідеальне, щасливе суспільство 

практично неможливо. Тому людська спільнота завжди перебуває у пошуку 

тієї ідеології, яка найбільше відповідає інтересам, потребам більшості. Будь-

яке штучне нав'язування громаді будь-якої «найкращої» у теоретичному 

визначенні ідеології нічого, окрім прикрощів, не додає. Найяскравіший 

приклад, – як зазначалося, – насильницьке впровадження в ХІХ–ХХ ст. 

комуністичної ідеології. 

Після розпаду СРСР, краху так званої соціалістичної системи, усі 

посткомуністичні суспільства пережили потужний культурно-духовний шок, 

наслідки якого спостерігаються донині. Цей шок є результатом складного 

зіткнення трьох неоднозначних культурних векторів: 

а) нової системи цінностей, що разом із ринковими моделями 

господарювання, дедалі сильніше імпортується з країн західної цивілізації, 

Америки; 

б) старої (радянської) системи цінностей і відповідних поведінкових 

стереотипів, що є досить живучими; 

в) традиційної національної системи цінностей.  

Об'єктивно всі ці вектори є впливовими й часто суперечать один одному, 

особливо з погляду формування психології молодого покоління. 

Перший потребує впливу, навіть із боку держави, спрямованого на те, 

щоб імпорт головним чином так званої масової, рудиментарної культури в 

Україну було призупинено. Стара (радянська) система цінностей може 

остаточно зникнути лише з плином часу, оскільки це пов'язано з конкретними 

її носіями. І нарешті, традиційна національна система цінностей, що вкрай 

необхідна, затребувана як основа національного державотворення, потребує 

куди більшої політичної волі й державницького підходу до її відродження і 

зміцнення, наголосимо — у принципово інших суспільно-політичних умовах. 
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Тобто, влада, держава мають однозначно вибрати, який культурний, духовний 

вектор повинен домінувати нині в Україні. 

За всі роки так званої радянської влади комуно-більшовики максимально 

спотворили не лише комуністичну ідею, а навіть об'єктивне ставлення до 

національного, етнічного питання. В одному ряду довгий час не лише 

вживалися, а й наполегливо декларувалися як винятково історично зумовлені 

гасла – поняття, концепції, зазначалося вище, на кшталт «пролетарі всіх 

країн», «совєтський народ», «усі люди доброї волі», «носії загальнолюдських 

цінностей», «усі чесні люди планети», «вільні громадяни нового світу» і т. д. 

Такі сентенції «універсальної людини» були і є не просто якимось витвором 

«комуністичних» міфотворців. Це – обов'язковий супутник ідеократичної 

свідомості, умисного нівелювання природних, історичних та інших 

відмінностей між людьми. Навіть М. Горбачову за всієї підтримки світової 

ліберальної спільноти так і не вдалося розбудувати «ліберально-громадську 

імперію», або «совєцьку націю». Окрім ще складнішого етнополітичного 

хаосу це нічого не дало, хоча самому М. Горбачову на певний час створило, 

особливо на Заході, помітний авторитет. Чому б і ні. Адже він виявився 

добрим союзником західних суспільств у боротьбі з великим тоталітарним 

монстром – СРСР, знищити який було надто багато бажаючих. 

Ідеології, – за словом Шарля де Голля, – тимчасові, а нації вічні. При 

цьому людина, підкреслимо ще раз, «не вільна у виборі мати чи не мати ідеали, 

але вона вільна у виборі між різними ідеалами». Право вибору – одне з 

найсвятіших і найбільших людських прав. 

Вибір ідеології окремою особистістю – то власна, індивідуальна справа, 

однак робитися це має не лише вільно, а й без будь-якого зазіхання на право 

робити такий же вибір іншими людьми. Так, розглядаючи сучасні особливості 

феномена «ідеологія», М.Михальченко та Б.Самчук зазначають, що 

«усвідомлення однією ідеологемою (культурою, цінністю чи світоглядною 
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орієнтацією) своєї відмінності від іншої ідеологеми ще зовсім не є достатньою 

підставою для ненависті» [80, с.65]. 

Основними носіями, репрезентами конкретних ідей, ідеологій в Україні  

як і в інших державах, є політичні партії. Зрозуміло, що у структурованому, 

достатньо стабільному суспільстві, до яких нині Україну аж ніяк нині не 

долучиш, політичним партіям відводиться інша роль. Крім того, за своєю 

ідеологією, але головне – за суттю, особливостями, партії з часом також 

принципово змінюються. Найбільшим змінам за останнє століття у світі, в 

СРСР, у Європі виявилися підвладні більшість комуністичних і соціалістичних 

партій. Так, остаточна дискредитація моделі комунізму серед країн так званого 

«соціалістичного табору» спричинила крах, а подекуди навіть і заборону 

комуністичних партій. Тоді величезна кількість колишніх комуністів швидко 

поповнила лави соціалістичних партій (ідеологія обох надто близька, єдина в 

своїй суті боротьби за «рівність», «братерство», «щастя»), а самі по собі 

соціалістичні партії також помітно трансформувалися. Найперше, вони 

почали визнавати приватну власність, а потому стали також активно залучати 

у свої лави бізнесменів, олігархів. Яскравим прикладом у цьому плані є 

комуністична та соціалістична партії України. Олігархів соціалістичної партії 

природно стали використовувати, аби прийти до влади, утрималися на 

владному олімпі. У свою чергу олігархи зацікавлені в тому, щоби приховатися 

за спиною соціалістичних і комуністичних партій, оскільки останні матимуть 

шанс у політичній боротьбі до того часу, поки є соціальна нерівність, бідність 

тощо. 

Чимало проблем пов'язано також з ідеалом кращого суспільства і 

баченням шляхів до його побудови. З ідеалом, на перший погляд, нібито все 

зрозуміло. Його вишукували, викристалізовували тисячі наших кращих 

попередників – українців та й неукраїнців – справжніх гуманістів. Орієнтири 

ж (складові) цього ідеалу (нехай у загальному вигляді): «Україна є суверенна 

і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [63, с.3]. А от із 
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конкретною моделлю такої держави, стратегією і тактикою її побудови справи 

були кепські. І не тому, що тут бракує ідей, або людей: немає національної 

солідарності у розумінні суто національних інтересів України. Очевидно, що 

за прикладом багатьох суспільств, найперше європейських, маємо будувати 

свою державу на трьох головних китах: 

а) представницька демократія, 

б) ринкова економіка, 

в) національна держава. 

Із цих трьох складових найскладнішими для розбудови новітньої України 

є перша й третя, про які треба сказати детальніше. 

Представницька демократія (рішення приймають виборчі установи, 

структури – парламенти і т. ін.). Ми в Україні, зокрема, надто швидко і 

загрозливо переходимо від безпосередньої демократії (коли народ сам вирішує 

більшість питань) до представницької, яка можлива лише за відповідних 

соціально-політичних, економічних модернізацій і стабілізацій суспільства. 

Ми ж робимо цей перехід у досить неструктурованому суспільстві, з погано 

впорядкованою політичною системою, з недосконалою економікою. Більше 

того, представницька демократія вкрай слабо розвинута, мало впливає на 

загальнонаціональні процеси на регіональному рівні, що аж ніяк не відповідає 

віковій ментальності українства. Та й у цілому маємо нині в Україні багато в 

чому імітативну, маніпулятивну демократію, або псевдодемократію, 

«покликану маскувати авторитарний режим і створювати враження, немовби 

то народ насправді є джерелом влади й підтримує той чи інший існуючий 

режим». Зазначимо, що справжня демократія можлива за багатьох об'єктивних 

обставин, з-поміж яких вирішальними є: дійсні права і свободи громадян; 

громадянське суспільство; демократичні засоби інформації. І ще одне влучне 

зауваження, що належить американцю Томасові Пейну. Він зазначив, що усі 

люди є одного рівня, а, отже, всі люди народжуються рівними і мають рівне 
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природне право. Їх життя та права визначені Творцем цього світу, а не 

попереднім поколінням, яке є тільки способом продовження минулого і, 

відповідно, кожну народжену на світ дитину треба розглядати як створіння 

Боже. 

Далі, щодо другої складової – ринкової економіки. Не аналізуючи цей 

аспект державотворення детально зазначимо лише найпринциповіше. Перші 

кроки до реформування української економіки на ринкових засадах зовсім не 

були переходом на такі засади. Був елементарний перерозподіл національних 

багатств, власності на користь тієї ж старої радянської партноменклатури, 

керівної еліти та її висуванців, які і до цього мали домінантні ролі в економіці. 

Усе, що було раніше у тіні – хабарництво, корупція, здирництво, рекет, 

хамство і т. ін. з перших кроків незалежності просто металізувалося, вийшло 

на світ, стало страшною нормою життя. Загрозливим є й інше. Коли люди 

дійсно думають, даруйте, шлунком, їх досить легко завести на манівці, 

ошукати. І українська формальна влада це добре зрозуміла, а тому часто 

використовує злидні для соціальних дестабілізацій, які утримує в певних 

межах жонглюванням повноваженнями й силовими методами. Щоб 

позбавитися цього загрозливого становища, заручником якого є виключно 

народ, найперше треба мати максимально згуртовану, моноетичну націю, яка 

була б об'єднана за формулою вічності влади: загальнонаціональний інтерес, 

регіональний інтерес, особистісний інтерес. 

Унікальних моделей ринкової економіки, як, до речі, і демократії, у світі 

немає. Копіювання чужих моделей, без урахування історичних, те-

риторіальних (географічних моделей) господарювання нічого, окрім шкоди, не 

дасть.  

Покладатися треба також на виключно свої природні і людські ресурси 

(перші – економно, доцільно й ефективно використовуючи (особливо землю), 

другі – потужно розвиваючи за рахунок освіти і науки). Звідси й пріоритети у 

економічній та соціальній сферах України. 
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Детальніше поведемо тепер мову про третю складову перебудови нашого 

життя – національну державу. 

Кажуть, якщо мрієш про свободу, матимеш і свободу, і хліб, а коли мариш 

найперше про хліб, то не матимеш ані хліба, ані свободи. 

«По-справжньому переконливих і звабливих результатів у творенні 

прогресивного суспільства, – пише відомий український філософ Федір Канак, 

– можна досягнути, опираючись лише на конкретні й чітко вербалізовані 

довготривалі, перспективістські цінності» [55]. Це зауваження надто слушне. 

Багато країн тому й стали справді могутніми, що у потрібний час чітко 

визначилися із базовими засадами будівництва власної національної держави. 

Так, «Декларація прав людини і громадянина», прийнята Національною 

асамблеєю Франції, зазначає: «Істинним джерелом суверенності є нація. 

Жоден індивід ані група людей не можуть бути наділені владою, яка явно не 

походить із цього джерела» [с.95]. Це не філософська, а життєва сентенція. 

Національне, на думку М. Драгоманова, «живе в людині», і навіть тоді, коли 

вона цього не помічає. Принципово важливо, чи вона це усвідомлює. 

Національна ідея, як і нація – не стоять на місці, вони перебувають у 

поетапному розвитку відповідно до конкретної історичної ситуації. Вона 

залишається лише у своєму осерді, основі, як вираження внутрішньої сутності 

нації, її буття, проекцій у майбутнє. Національна ідея, – зазначає Леонід Токар, 

– це те, що складає основу будови і розвитку нації і національної держави на 

весь відміряний природою час. Від себе додамо: національна ідея – не просто 

лексика. Це – не бажання зробити свою націю винятковою, хоча в центрі такої 

ідеї і є бажання зробити свою націю найпотужнішою, найбагатшою, 

найславетнішою... Національна ідея – чітке усвідомлення того, хто ми є і 

звідки; чого хочемо і куди прямуємо; як ставимося до інших людей, націй, 

народів. Хто цього не зрозуміє і не усвідомлює, дбає про міць не ідеї, а речей, 

шукає у пропаганді і носіях української національної ідеї українських 

егоцентристів, націоналістів-радикалів. Ідея нації, зазначав відомий 
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російський філософ В. Соловйов, є не те, що нація про себе думає у часі, а те, 

що Природа подумала про неї у віках. 

Що ж заважає нам у найповнішому розумінні сутності, особливостей 

національної ідеї? Як доводить сьогодення, повернення до наших історичних 

витоків й малопотужне ствердження української духовності на новому 

історичному етапі державотворення важке. Видатна українська поетеса Ліна 

Костенко справедливо і влучно визначає, що замість динамічних імпульсів, які 

б відповідали вже новому, державному, статусу нації, їй був прищеплений 

комплекс меншовартості, провінційності, вторинності її мови й культури. Це 

посилює і підтверджує сказане нами вище. 

Так чи інакше, але неабияким гальмом у формуванні національної 

самосвідомості мас, їх згуртуванні на теренах розбудови власної національної 

державності є кон’юнктурне (на догоду певній ідеології, політичній силі) 

спекулятивне поцінування і ставлення до визначальних подій нашого 

минулого, без якого важко уявити сьогодення. Центральні з них: події 1917 р.; 

Українська революція, УНР, голодомори-геноциди (від 1921 до 1947 рр.), 

війна 1941-1945 рр., УПА та ін.  

Візьмемо, бодай, найактуальнішу на часі подію – визначеність на 

державному рівні щодо найстрашнішого геноциду – Голодомору 1932-1933 

років. За більш як п'ятнадцять років незалежності, задля встановлення 

історичної правди, справедливості, що врешті означилася прийняттям 

Верховною Радою України закону про голодомор 1932-1933 рр., в Україні 

величезну роботу провела Асоціація дослідників голодоморів. Відбулися 

спеціальні парламентські слухання й засідання. Було видано декілька 

президентських указів і постанов уряду, проведено десятки наукових форумів, 

зібрань, опубліковано сотні звернень, резолюцій громадськості, у тому числі й 

звернень до світової спільноти. Тільки у Міжрегіональній Академії управління 

персоналом відбулося п’ять представницьких міжнародних конференцій, 

декілька круглих столів, було споруджено унікальний пам'ятник жертвам 



258 

 

голодомору, видано десятки спеціальних збірників, книг, монографій тощо. 

Загалом для визнання голодомору геноцидом українського народу і 

встановлення адміністративної відповідальності для тих, хто публічно 

заперечує факт геноциду, знадобилося 73 роки! Нагадаємо, що навіть у 

прийнятому законі про голодомори є суттєве «пом’якшення» тієї страшної 

історичної правди, адже у президентському варіанті закону голодомор 

класифікується як геноцид української нації (а не народу), а щодо заперечення 

геноциду, то і тут пропонувалася більш вагоміша й об'єктивніша громадянська 

відповідальність, ніж була закріплена законом. 

Варто всім, хто свідомо заперечує, або бодай піддає сумніву голод-

геноцид, і сьогодні нагадувати щодень жахливу і незбагненну статистику 

планомірного тотального винищення українства лише у ХХ столітті. Вона – 

вражаюча, нелюдська. У роки придушення національно-визвольного руху і 

знищення УНР (1917-1921) гине близько двох мільйонів людей. Перший голод 

(1921-1922) забирає три мільйони. Другий, найжахливіший, – до 10 мільйонів 

(цифра точно не визначена). У 20-30 роки, в час розгулу «червоного терору» в 

землю лягає ще чотири мільйони. У 1941-1945 рр. у війні гине ще понад сім 

мільйонів українців, а у повоєнний – третій голод ще близько трьох мільйонів. 

Отже загальна цифра сягає понад 30 мільйонів. Додайте сюди сотні тисяч 

жертв правозахисного, дисидентського руху, мільйони примусово 

депортованих громадян. Як же маємо чинити? Послідовно і щоденно повинні 

домагатися встановлення історичної справедливості, як би це важко не було.  

Визнання голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу – то 

все ж пів кроку до істини, який є надто загрозливим для багатьох україножерів 

– уже нинішніх, бо всіх попередніх очікує суд Божий.  

Тоталітаризм не лише нищив і нищить народи, усуває їх від влади. 

Найсуттєвіше зло, яке він чинить, це придушення всіх форм самодіяльності 

мас – політичної, економічної, ідейної, культурної, але головне – духовної. 

Величезною загрозою є при цьому так звана моралізована політика, не брак 
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культури, а засилля псевдокультури, непритаманних титульним націям 

цінностей. В Україні це явище нині набуло достатньо загрозливих ознак. 

Повернутися обличчям до своїх історичних витоків, відповідно 

поціновувати їх – також пів справи. Куди складніше подбати про те, щоб нація 

(через освіту, виховання, культуру) повторилася у кращій формі у нових 

поколіннях. «Нація, – наголошував український філософ С.Б.Кримський, – 

повинна постійно звертатися до своєї самосуті, відновлювати її, здійснювати 

через врахування своєї історії, свого історичного досвіду, шлях до самої себе. 

Тут духовність співпадає з національною ідеєю. Це особливо яскраво 

виявляється стосовно українського етносу, який має велику історію, що 

визначає його як специфічно український автопортрет людства». Можливо, 

дещо гіперболізовано, але влучно з цього приводу сказав Карл Юнг: 

«Представникам однієї нації мають снитися одні й ті ж самі спільні сни». 

Очевидно, це сни, що стосуються їхнього спільного життя у великому соціумі, 

у державі, яку вони творять, а точніше, наймають собі на службу. 
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ХІ. Сучасний консерватизм як важливіший засіб консолідації 

українського суспільства. 

В попередніх розділах монографії ми коротко зазначили, що з-поміж 

усіх ідеологій для розбудови української державності найбільш принагідним є 

консерватизм. Тепер необхідно дати цій точці зору більш детальну 

аргументацію, зробити пояснення. 

Кожне суспільство, що радикально трансформується, принципово 

змінюється, неодмінно стикається з проблемою об’єднуючих, консолідуючих 

факторів, оскільки без їх потужного прояву, сподіватися на успішне 

державотворення взагалі не доводиться. 

Розмірковуючи при цьому над реальними інтеграційними, 

глобалізаційними процесами, що надто помітно посилилися з початком ХХІ 

століття, немало вчених, громадських, політичних діячів майже однозначно 

закликають людство не інакше, як забути вламну історію, традиції, мову, 

літературу тощо, оскільки, мовляв, нині формується світове громадянське 

суспільство, загальнолюдськими стають основні цінності. Не є у цьому плані 

виключенням і сучасне українське суспільство, громадська, наукова думки, що 

в ньому панують. 

Національна етнічна свідомість нині, зробимо наголос,  досить часто 

поціновується не інакше як рудимент минулих століть. Для України, зокрема, 

такий наголос часто робиться на поразці національно-визвольних змагань, що 

мали місце у 1917-1921 роках, коли власну українську державність 

сформувати і захистити дійсно не вдалося. До цього додаються і реальні 

проблеми розбудови української державності за усі роки незалежності 

України. А відтак, мовляв, і робити це не мало сенсу. На порядок денний 

виходить «політика приєднання»: Україна, мовляв, може існувати лише під 

Європою, Росією, в тісному поєднанні ще з будь-якими державами і регіонами. 

Дійсно, у різні часи, починаючи з доби Київської Русі таке питання поставало 

надто гостро, однак лише з найважливішої причини – відсутності національної 
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української державності. Але ж нині, двадцять років, як маємо таку власну 

державність. В чому ж тоді річ? 

Для початку акцентуємо увагу на тому, що називати українське 

суспільство на двадцять першому році його незалежності «перехідним», вже 

фактично зайва справа. Воно, це суспільство, вже склалося, а тому маємо і 

аналізувати його таким, яким воно є на сьогодні, визначаючи – чого і чому 

йому бракує або бути більш стабільним і досконалим. 

Яким же є українське суспільство нині? Стаття 1 Конституції України 

проголошує, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава.» [63,с.3]. Фактично ж, Україна такою державою не є і досить 

важко навіть прогнозувати, коли вона такою державою врешті стане. А що є? 

Нині маємо українське суспільство як суспільство криз і ризиків, в 

якому, по-перше, порушена природовідповідність і історико-культурна 

традиція життя, господарювання як важливіша засада стабільності і 

прогресивного розвитку будь-якої країни, а, по-друге, в Україні вже фактично 

сформувалося олігархічне суспільство, де боротьба фінансово-економічних 

кланів є не чим іншим як черговим перерозподілом власності та ротації еліт. 

Найпомітніше це відбувається після чергових парламентських та 

президентських виборів. І це – закономірно і зрозуміло. При цьому 

домінуючим соціальним прошарком, який перерозподіляє суспільство і 

власність є не хто інший як бюрократія. Це зовсім не та, відома зарубіжна, 

європейська бюрократія, для якої праця у сфері найперше державної політики 

є професійною, чітко визначеною у правовому полі. Бюрократія, про яку 

М.Вебер писав, як про професійну групу в суспільстві. Це зовсім не класична, 

відмежована від політики бюрократія, яку бажано було б мати і в Україні. 

Українська бюрократія має великі гроші і велику владу і саме цим вона 

відрізняється від бюрократії у інших – правових, демократичних державах. В 

такій ситуації щось одне: або суспільство з часом подолає корупцію, або ж 

корупція спричинить практичну перебудову, а то і спростування держави 

взагалі. Тобто, йдеться про долю тієї держави, яка нині існує в координатах 
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конкретної політичної системи та політичного режиму. Саме вони є базисом 

держави. При цьому цілком реально, що модель держави може змінитися 

зовсім не з народною волею (громадянське суспільство), але за волею нового 

кланово-корпоративного угрупування, найпомітніше зацікавленого у 

перерозподілі власності, статків тощо. Загалом же в сучасному світі фактично 

ніхто не може пояснити, чому в умовах великого технічного прогресу, 

інформаційних, інноваційних процесів і т. ін., виникла колосальна, небачена 

прірва між багатством і бідністю, ситуація, коли десятки великих суспільств 

фактично не можуть елементарно прогодувати свої народи. Одних лише 

пояснень, пов’язаних зі світовими, міжнародними корпораціями, їх політикою 

надприбутків тощо, тут малувато. Проблема виглядає глибше і складніше. 

Спробуємо пояснити це саме на характері українського суспільства, що, однак, 

характерно і для інших суспільств. 

Українське суспільство на початок 2021 року в політичному сенсі не є ні 

демократичним, ні ліберальним. Це суспільство суцільних ризиків, де 

економічна влада кланів переважає державну владу. В Україні держава, 

образно кажучи, живе сама по собі, а суспільство саме по собі. Це суспільство 

самовиживання, влада в якому рахується великим злом – грошима, а не 

духовними, моральними цінностями. 

Якщо держава не спроможна соціально забезпечити своїх громадян, а то 

і просто їх прогодувати, вона не може не лише бути, але й не може називатися 

соціальною. То ж природно, що багато держав у сучасному світі елементарно 

відмовилися навіть від терміну «соціальна держава» і реально живуть за 

рахунок того, що можуть заробити – за рахунок створеного усіма громадянами 

сукупного продукту. Проблемним було і залишається при цьому саме питання 

щонайсправедливішого розподілу такого сукупного продукту. І за усієї 

глобалізації багато суспільств в такій ситуації елементарно намагаються 

самоізолюватися, дистанціюються від міжнародних блоків і об'єднань, 

прожити самотужки. Важкі процеси об'єднання сучасної Європи – класичний 

тому приклад. Про яку соціальну державу Україну може йти мова, якщо така 
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держава не спроможна сама себе прогодувати, соціально захистити своїх 

громадян? Йдеться про сучасну Україну, рівень життя громадян в якій за 

двадцять останніх років фактично не зріс. Такі реалії життя, і їх аж ніяк не 

спростувати, а головне – важко пояснити. 

Матеріальне і духовне в людині і для людини існують, як відомо, 

спільно, у цілісному поєднанні і взаємозалежності. Основу духовності 

людини, при цьому, становлять ідеї, цінності. Як тут виглядають справи 

України і в Україні? Якщо брати до уваги реальну переоцінку соціальних, 

духовних цінностей, яка справді відбувалося в Україні за перші двадцять років 

її незалежності, то виникає питання – яких цінностей фактично позбулося 

українське суспільство, що лишилося з минувшини, як історичне надбання, а 

яких нових цінностей воно набуло. Фактично (найперше формально) 

позбулися тих цінностей, що пов’язані із колишньою комуно-соціалістичною 

системою: символіка, перейменування міст, вулиць, сіл, демонтаж 

комуністичних символів, розкриття раніше недоступних архівних пам’яток і 

т. ін. За усією рішучістю, раптовістю і далеко не завжди логічною 

визначеністю, оцінка такого демонтажу «комунізму» до сьогодні далеко не 

однозначна, бо, і це найголовніше, - живі ще залишки того покоління, що на 

тих ідеалах і цінностях були народжені, вирощені, сформовані, як свідомі 

громадяни і, в багатьох випадках і ситуаціях ті ідеї і ідеали захищали, 

ризикуючи навіть життям. Отже, вважати цей демонтажний процес 

завершеним, немає ніяких підстав. Скоріше всього він буде тривати доти, доки 

у інші світи відійде хіба що найбільша частина того, старшого покоління. Так, 

переважна кількість громадян України усвідомлюють (а ті, кому не більше 20-

25 років взагалі нічого не знають про комуно-соціалістичні ідеї і ідеали), що 

результат розбудови комунізму у колишньому СРСР виявився незадовільним. 

Підкреслимо, бо це принципово, не комуністична ідея була хибною, але саме 

практичне її втілення, шлях, методи. Бо ідея і практика, у будь-якій справі, 

далеко не завжди співпадають. Але ж і сьогодні від такої ідеї не відмовилися 

такі країни як Куба, Корея, Китай. Так, це винятки, але дуже вже цікаві і 
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промовисті. Нехай вони і не «тягнуть» на узагальнення, однак і не брати їх до 

уваги не можна, а практику трансформації сучасного Китаю взагалі слід 

досконало і свідомо вивчити, як це роблять, між іншим, у багатьох країнах.. 

Одночасно, переконані, що для будь-якої нації найсуттєвішою безпекою 

є спрощене нав’язування їй чужих, а то і абстрактних норм і цінностей. В 

Україні, на нашу думку, цей процес іде достатньо потужно, і, нажаль, далеко 

не на нашу національну користь. Часто відсувають на задній план власне, 

історично-традиційне, і не лише в культурі, а береться за зразок навіть те, від 

чого давно відмовилися і його творці у власних країнах. 

Мають місце і більш складні, незворотні процеси, пов’язані з проблемою 

мультукультуризму, міграційними процесами, хоча поки що, на щастя, немає 

міжнаціональних, міжкультурних конфліктів. Але це – поки що. 

Якби на порядку денному формування української державності 

знаходилися сьогодні лише проблеми духовності, пов’язані з мовою, 

культурою, міжнаціональними відносинами – справа не виглядала би надто 

критичною. Але нам (Україні) інкримінують виборче, недемократичне 

правосуддя, недоліки у захисті прав і свобод людини взагалі і багато іншого. 

Такі претензії мають надто системний характер і часто виглядають не інакше 

як загроза європейської, світової ізоляції, в разі, якщо ми чиїсь, збоку, 

рекомендації щодо облаштування власного життя проігноруємо. Зрозуміло, 

що захист прав будь-якого народу-автохтону при цьому має здійснюватися у 

такий спосіб, аби при цьому не порушувалися права і свободи іншого народу. 

А робити це важко, і ось чому. Існує таке поняття як «історична пам'ять»: у 

кожному суспільстві, державі, у народу така пам'ять своя, має власні 

особливості. Провідне місце у цьому явищі займає ідентичність. Щоб знищити 

народ, треба знищити те, що викарбовується його історичною пам'яттю, нею 

презентується – його цінності: мову, традиції, звичаї, культуру. 

Є ще й «політична пам'ять». Її також треба знищити, доводячи, що у 

народу не було ні своєї ідеї розвитку (вважайте, національної ідеї), ні логічної 

історії, ні відданих працівників – еліти. Це, мовляв, була історія суспільних 
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помилок, недоречностей, коли народ, його вожді тільки й думали про те, до 

кого б йому найкраще приєднатися, прихилитися, хто б його захистив. Таке 

явище становить велику загрозу і для українського народу сьогодні, оскільки 

немало є тих, хто його історію, минувшину у такий спосіб і пояснює. 

Серед багатьох об’єднуючих (та і роз’єднуючих) факторів будь-якого 

суспільства, на наше переконання, одним з важливіших є влада. При цьому 

важливо не просто намагатися усвідомити, якою вона повинна бути 

оптимально для народу, у його інтересах, але як здійснювати систему 

державотворення саме на засадах влади народу. Тут зробимо такий відступ. 

Відомий дослідник феномену «влада» Елвін Тоффлер доводить, що сучасна 

влада базується на трьох основах: сила, гроші, розум. Саме за рахунок цих 

трьох складових влада і примушує громадян відповідним чином поводитися, 

в тому числі і по відношенню до неї самої – влади. Зрозуміло, від сили, грошей 

нині ніяка влада не «відмовиться», а от розум все більше виходить на перший 

план. Суспільств у світі, де і сьогодні (за Конфуцієм) владарюють філософи – 

не так вже й багато. За відсутності розуму в діло все помітніше йдуть сила і 

гроші. Сила, насильство, на думку Тоффлера – це власні фактори низької 

якості. На противагу силі, – зазначає Тоффлер, – багатство є все ж значно 

кращим знаряддям влади. Дебелий гаманець прислуговується значно 

різноманітнішим цілям. Замість того, щоб тільки залякувати й карати, він 

пропонує також тонко улаштовані винагороди – виплати й відплати готівкою 

або натурою. Багатством можна користатися і в позитивній, і в негативний 

спосіб. 

Роль грошей в усій системі влади не є якоюсь ідеалізацією чи фантазією 

сучасного світовлаштування. «Немає на світі ні пролетарського, ні навіть 

комуністичного руху, – пише інший дослідник феномену «влада» Освальд 

Шпенглер, - який би не діяв в інтересах грошей» [90, с.425]. А Ніколас Хаггер 

з цього приводу зазначає ще точніше: «Я вважаю домінуючою силою, що 

визначає основні історичні події, гроші і нафту, а зовсім не випадкові вбивства 

і урядові перевороти» [Там само, с.14]. Дійсно, вірно говорив у 1881 році 
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президент США Гарфілд: «Той, хто контролює грошову масу нації, визначає 

її долю». Неважко з'ясувати і визначити, хто це робить в Україні сьогодні. 

Українські дослідники також сходяться на тому, що гроші є домінуючим 

важелем формування і існування влади, а корупція логічно постала тепер як 

важливіша загроза існуванню української державності [79]. Україна, як 

відомо, у 2006 році посідала 99 місце у списку найбільш корумпованих країн 

світу, а у 2008 році – 134 місце [Там само, с.19]. 

Зрозуміло, що корупція – багатоаспектне явище, що повинно 

розглядатися в політичному, соціально-економічному та правовому аспектах, 

оскільки і породжується вона не інакше, як за рахунок багатьох складових. Це 

означає, що і антикорупційна боротьба не може зводитися до якихось 

однотипових, одномоментних засобів, оскільки вона є негативним зрізом тих 

відносин, які існують у даному суспільстві взагалі. 

Корупція – не є чимось новим, добутим у добу, скажемо, капіталізму, 

індустріалізації тощо. Явище це надто давнє. Ще Господь через Мойсея 

заповідав: «Дарів не приймай, бо дари сліпими роблять зрячих і перекручують 

справу правих» (Ісх. 23:8). Так чи інакше, але корупцію вважають величезним 

злом, вважаючи, що основними її джерелами є погані закони та погані люди. 

Щодо безпосереднього «носія» корупції, то її основою також є влада. Ще 

Ш.Монтеск'є писав: «… Відомо вже з досвіду віків, що будь-яка сила, що 

володіє владою, схильна зловживати нею» [81, с.5-6]. 

Досить часто при цьому в боротьбі з корупцією апелюють до права, 

силових методів, менше звертаючи увагу на роль і значення у цій боротьбі 

інших засобів та особливо громадянського суспільства. Реально це 

підтверджує суспільно-політичне життя в багатьох країнах світу. 

Важливо брати до уваги і те, що саме капіталізм був і залишається 

найпотужнішим джерелом знищення націй, оскільки капітал, особливо в 

умовах глобалізації, переростає національні, державні кордони. Національний 

капітал змінює інтернаціональний, для якого суто національні цінності і 

інтереси втрачають сенс. 
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Яка ж влада потрібна українству, якщо сучасна, за даними численних 

досліджень, не сприймається і не підтримується? Можна по-різному ставитися 

до думок багатьох наших видатних попередників щодо засад і моделей нашого 

суспільного життя, однак є великі підстави погодитися з теоретиком 

українського націоналізму Миколою Сціборським щодо того, що Україні 

вкрай потрібною є націократія, тобто режим «панування, - як пише професор 

Валентин Мороз, – нації у власній державі». Йдеться про те, щоб держава 

існувала для нації але не навпаки. 

Тут нам аж ніяк не обійтися без демократії і громадянського суспільства. 

Щодо першого, то тут не все так вже й просто виглядає.  

У всіх випадках демократія може бути реальною і дієвою за наявності 

найперше трьох основних суспільних якостей: висока політична культура 

суспільства; наявність незалежного, яскраво вираженого судочинства; 

високий рівень правової культури і правосвідомості громадян. За усіма 

характеристиками, демократії, що базується на вказаних засадах, в сучасній 

Україні допоки немає і важко прогнозувати – коли вона сформується. У 

всякому випадку численні соціологічні дослідження яскраво підтверджують 

недосконалість і політичної системи суспільства, і політичного режиму чи 

громадянського суспільства. Так, за даними моніторингів Інституту соціології 

НАН України на запитання «Чи справедливим є українське суспільство?», 

47,9% респондентів зазначають, що «зовсім несправедливе» та 33,2% – 

«скоріше несправедливе». 

Справедливість суспільства переважним чином пов'язують із певною 

рівністю (нерівністю) між людьми, народами, окремими соціальними групами 

і пов’язаною з нею конфліктогенністю. В Україні конфліктогенність існує 

перш за все у взаєминах бідних і багатих (69%) та між власниками і найманими 

працівниками (47%) [36, с. 30]. І це не є чимось відмінниv від інших країн і 

народів. 

Одночасно, соціальна нерівність, висока конфліктогенність природно 

обумовлює суспільні орієнтації громадян, в основі яких знаходяться певні 
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цінності. Показовим у цьому плані є те, що понад 30% громадян України (на 

2012 р.) бажали повернення до колишньої системи СРСР та ще стільки ж до 

західного (європейського) способу життя, який є об’єктивно більш високим за 

своїм рівнем і стабільністю [Там само]. Хоча це стосується далеко не усіх країн 

Заходу, міф цей спрацьовує фактично бездоганно і потужно підтримується у 

міжнародній політиці і взаємовідносинах між країнами і народами. Особливо 

сильними, високо розвинутими державами. 

Проблеми нерівності і нереалізованих свобод – це два основних 

фактори, що реально розколюють сьогодні і українське суспільство. А 

розколоте суспільство ні за яких умов і обставин не може бути успішним, 

сильним, незалежним і впливовим у міжнародних відносинах. 

Пошук факторів, які могли б стати об’єднуючими – то актуальна 

проблема буття українського народу впродовж усіх років незалежності. 

Коли ми стверджуємо, що ідеологією державного будівництва в Україні 

має бути сучасний національний консерватизм, то розуміємо, в плані ідеї, 

національний солідаризм. Побіжно зазначимо, що нині, та і в майбутньому 

Україні фактично не загрожує авторитаризм, чи, бодай, політичний режим за 

моделями Російської Федерації та Білорусії. Справа в тому, що українство за 

своєю природою – історичною генетикою більш анархічне, ніж інші народи, 

більш традиціалістське. Додамо до цього (без образ) і певну «хуторянську» 

психологію, що також «розриває» суспільство, не сприяє його більш тісному 

єднанню. 

Не вдаючись до деталізації, просто зазначимо, що сьогодні достатньо 

однобоко, без урахування історико-етнічних аспектів, трактується і модель 

громадянського суспільства в Україні, яке, до того ж, головним чином 

формується на засадах культурного і національного плюраризму. Щоправда, 

немало держав, урядів, політичних і державних діячів все ж розуміють, що 

неврахування таких особливостей формування громадянського суспільства – 

це загроза не просто втрати національної ідентичності але й державності. 

Підтвердженням цьому є звуження прав емігрантів, посилення статусу 
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національних мов, координація правових засад громадянства і т. ін. Так нині у 

Конституціях майже двадцяти країн – членів Європейського Союзу закріплені 

положення про національну мову: Бельгія, Болгарія, Естонія, Ірландія, Латвія, 

Фінляндія, Франція, Польща, Литва тощо. То що ж придумувати в цьому плані 

в Україні? 

Оскільки політичні міфи великою мірою пов’язані із свідомістю людей, 

реально виникає питання: яка свідомість (як сукупність поглядів, оцінок, 

установок, що відображають політико-владні відносини) [106, с.510]. є 

оптимальною, особливо в суспільствах, що трансформуються – радикальна, 

реформістська, ліберальна, консервативна чи інша. Не вдаючись у глибокий 

розгляд особливостей і переваг кожної з таких свідомосте, стверджуємо, що у 

таких суспільствах як українське, - перехідного типу, що радикально 

трансформується, за усіх обставин найбільш принагідною виявляється модель 

консервативна. Ми, при цьому, враховуємо слідуюче. 

Термін «консерватизм» (від лат. Conservare) – означає бережливе 

ставлення до старого, минулого. Однак, як зазначав російський дослідник 

В.Таєр «буденний або навіть соціальний консерватизм – це ще не змістова база 

для консерватизму політичного» [41, с.22]. Суть в тому, що консервативні 

традиції, засади, передаючись від покоління до покоління перш за все їх 

кращими представниками використовуються як одна з вирішальних базових 

засад вдосконалення суспільних процесів, людства загалом.  

Практична політична сила свідомого консерватизму полягає в тому, що 

людина, за визначенням американського соціолога Н. О'Саллівана свідомо 

відносить себе до певної безперервної, але до нього існуючої системи [155], в 

результаті чого зберігається і забезпечується тісна сув’язь поколінь. 

Зрозуміло, що для такого прогресу державотворення відбираються кращі 

зразки консерватизму, його практичного втілення, бо і консерватизм, як і будь-

яка інша ідеологічно-духовна засада, не залишається сталим. «За два століття 

свого існування, – пише російський дослідник В.Гарбузов, – він пережив 

достатню кількість змін, варіацій, незворотньо втративши багато з того, що 
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мав на ранньому етапі своєї історії, при цьому здобуваючи нові риси, 

внаслідок чого поняття «консерватизм» набуло більш широкого змісту та 

значення» [26, с.67]. 

Оскільки консерватизм характеризується набором достатньо загальних 

ідей, – порядок, справедливість, рівновага, стримування, традиція, культура та 

ін., С.Хантінгтон, ряд інших сучасних провідних політологів, соціологів 

трактують його як ідеологію загальних ідей. Так американський дослідник 

Р.Нісбет стверджує, що «Сучасний консерватизм – дитя реакції на Французьку 

революцію та просвітництво» [152]. 

Для будь-якого, так званого «національного» консерватизму 

невід'ємною рисою, ознакою є, зрозуміло, традиційність. Однак, при цьому 

існує потреба розглядати людство як специфічну загально цивілізованому 

спільноту, а тому консерватизм, як ніяка інша система ідей, норм, цінностей 

(ідеологія) має потужне інтегративне значення. В умовах притаманних ХХІ 

століттю глобальних проблем, криз, трагедій цей фактор набуває небувалого 

значення. Турбота про, якщо не повернення, то збереження більш-менш 

стабільного функціонування людства не лише на національних але й 

загальносвітовому рівнях, все більше хвилює кращих людей Землі. 

Збереження національних і загальноцивілізованих традицій, їх помноження, 

вдосконалення на основі таких інтегративних цінностей як добро, честь, 

справедливість, свобода, рівність та інші радикально стосується і політики, 

політичних процесів. 

Акцент, який робить консерватизм на збереженні етносом власних 

національних традицій, культури, вірувань, історичної пам'яті, мови і т. ін. – 

це не лише умова самозбереження, самоідентифікації етносу. Без останнього 

етнос, за висловом відомого російського соціолога філософа 

М.Данилевського, «перетворюється на етнографічний матеріал». 

Історія, історичний процес мільйонами прикладів довели, що суспільств 

без відповідного зла, напруженості елементарно не існує. Природа такої 

напруженості є такою, що «зводить політику до рівня обмежувальної 
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діяльності» [46, с.182]. Основоположник сучасного консерватизму Едмунд 

Берк вважав, що політика обмежування (обмежувальної діяльності) має 

базуватися на таких основних засадах: верховенство права; незалежна судова 

влада; система представницького управління; інститут приватної власності; 

міжнародна політика (як засіб утримання рівноваги сил, що для консерваторів 

є найбільш можливим і реальним шляхом до встановлення миру у всьому світі) 

[Там само]. 

З усіх відмінностей консерватизму, скажімо, від лібералізму, варто 

виділити ту, що консерватизм механічно не вважає лібералізм, демократію 

кращими формами правління і життя. Навпаки, він застерігає, що за 

допомогою плебісциту демократію можна досить легко використати для 

встановлення диктаторського режиму. Фашизм ХХ століття – найпоказовіший 

приклад у цьому плані. 

Таким чином, пошук об’єднуючих факторів для сучасного українства 

логічно доводить нам реальну необхідність соціального поступу саме на 

засадах національного консерватизму. Зрозуміло, без його ідеалізації і з 

урахуванням історичних набутків, так і практики сьогодення. Підхід має бути 

світовим, осмисленим і виваженим. 

Полишимо без розгляду проблему практичного врядування, 

самоврядування в Україні (найперше місцевого), без чого демократія, свобода 

неможливі. Зробимо лише два загальних зауваження такого порядку.  

Перше. Українство завжди прагнуло самостійно, самоврядно керувати 

своїм життям, не бажаючи, як казав Микола Костомаров, ні царя ні пана. Таку 

ситуацію прекрасно усвідомив, вловив і врахував Пилип Орлик, 

проголошуючи свою Конституцію 1710 року. Однак до такої максимальної, 

притаманної українству самоврядності справа не дійшла – Російська імперія 

вчинила величезний спротив. Та й іншим «добрим сусідам» українське 

волелюбство виявилося не по душі. 

Друге, вже у ХХ столітті, аби окремі народи на території України не 

змогли об’єднатися на власних етнічних землях, жити самоврядно і 
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максимально незалежно від імперського центру, комуністична влада і 

«нарізала» 24 області з тим, аби ними можна було найвдаліше керувати. І 

третє: сучасному політичному режиму в Україні (за В.Полохало – (на жаль, 

покійний), В.Бебиком), який є саме реформаторським авторитаризмом, будь-

які геополітичні зміни в Україні, як і справжній розвиток місцевого 

самоврядування фактично непотрібні з тих же міркувань, що і колишній 

комуністичній владі. Саме тому за основу з перших років незалежності і була 

залишена комуністична система управління на місцях. Про децентралізацію і 

управління фактично лише дискутуємо, звертаючись до досвіду Польщі, 

Німеччини і т. ін. Справедливо кажуть: треба думати глобально, але жити 

локально – у власній державі, місті, селищі, селі. Більшість успішних народів 

живуть у такий спосіб: німці, французи, англійці… у них на першому плані 

власний, особистий, національний інтерес, а вже потім глобальні питання і 

проблеми. Це – хороший, конструктивний націоналізм, який себе виправдовує 

у світі і яким би бажано захворіти і нам, українцям. 
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