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ПЕРЕДМОВА
Щиро вітаю членів редакційної колегії, авторів та читачів фахово-

го наукового видання з юридичних та політичних наук – збірника на-
укових праць «Актуальні проблеми політики» з 20-річним ювілеєм. 

Починаючи з 1997 року збірник став платформою для висвітлення 
найбільш складних та важливих питань державотворення, право-
творчої, правозастосовчої та політичної діяльності; розвитку міжна-
родних відносин та позиціонування України в світових політичних 
процессах; аналізу закономірностей і особливостей трансформатив-
них процесів в Україні та можливостей впровадження передового 
зарубіжного досвіду. 

На сторінках видання представлені наукові розробки як провід-
них фахівців – теоретиків і практиків правової та політичної сфери, 
так  і початківців, які долають перші сходинки на шляху до наукового 
Олімпу. 

В ювілейному випуску № 60 читачеві пропонуються ґрунтовні 
доробки вчених у різноманітних сферах вітчизняної юриспруденції 
та політології. У збірнику представлені результати  теоретичних до-
сліджень розвитку права та політики, окреслено сучасні проблеми 
міжнародного права, міжнародних відносин, безпеки та глобаліс-
тики; проаналізовано функціонування соціальних та політичних 
інститутів в умовах реформ, а також розкриті актуальні питання 
публічного та приватного права України. 

 Використання наведених у збірнику наукових здобутків у процесі 
політико-правового будівництва є однією із запорук прогресивного 
розвитку нашого суспільства. Тож бажаю успіхів науковому колек-
тиву збірника!

Сергій КІВАЛОВ, 
Голова редакційної колегії,

Народний депутат України,  
доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України, академік НАПН України,
Заслужений юрист України,

 президент Національного університету 
«Одеська юридична академія».
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ТЕОРЕТичні АсПЕкТи РОзВиТку 
ПРАВА ТА ПОліТики

УДК 34:378.014(477)

Ківалов С. В., НУ «ОЮА»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИщОї 
юРИдИчНОї ОсВІТИ: ЗАРУБІжНИй дОсВІд 

ТА ПЕРсПЕКТИВИ В УКРАїНІ
В статті обґрунтовано актуальність аналізу проблем вищої юридичної 

освіти, у зв’язку з трансформаційними процесами, які потребують право-
вого регулювання. Визначено, що саме вищий навчальний заклад є головним 
суб’єктом підготовки професіонала в галузі права, спроможного виконувати 
складні завдання трансформаційного етапу розвитку держави. Окреслено 
проблеми вищої юридичної освіти, що потребують застосовування кращого 
зарубіжного досвіду.

В умовах сьогодення надзвичайно важливо вдосконалення сис-
теми вищої юридичної освіти України, визначення ключових ко-
роткотермінових стратегій розвитку та узгодження національної 
нормативно-правої бази з міжнародними стандартами і рекомендаці-
ями в цій сфері. Ще більш необхідною є реалізація довготермінових 
стратегій, які забезпечують сталий розвиток та удосконалення сис-
теми вищої юридичної освіти України, визнання її у європейському 
і світовому освітньому просторі.

Модернізація вищої юридичної освіти в Україні вимагає подо-
лання низки проблем, серед яких найбільш актуальними є: невід-
повідність структури підготовки спеціалістів реальним потребам 
суспільства, зниження якості освіти, відірваність від прикладних 
наукових досліджень в галузі права, повільні темпи інтеграції в єв-
ропейський і світовий інтелектуальний простір. 

© ківалов с. В., 2017
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Намагання відповідати рівню розвитку наукового юридичного 
знання та наголос на інформативну насиченість при збереженні 
традиційних освітніх технологій, втілюються в проблеми дисциплі-
нарного перевантаження змісту вищої юридичної освіти. З огляду 
на процеси розширення знань відбувається безперервне збільшення 
кількості навчальних дисциплін, що має стимулювати диференці-
ацію освітнього простору, дисциплінарне розмежування. Але це є 
досить проблематичним, особливо в умовах часового обмеження, та 
може заважати формуванню цілісного підходу у навчанні. 

Задля успішної реалізації таких складних завдань доцільним є 
вивчення та запозичення передового зарубіжного досвіду підготовки 
юридичних кадрів та аналіз нормативно-правової бази функціону-
вання системи юридичної освіти ряду розвинених країн. 

Передусім, цікавим є досвід європейських країн, враховуючи єв-
роінтеграційні прагнення України. 

Так, у ФРН юридична вища освіта регулюється федеральним зако-
ном 2002 року «Про реформу юридичної освіти», законом 2004 року 
«Про продовження освіти та вищу освіту», законом 2004 року «Про 
вищу освіту» та законом 1990 року «Про суди та юридичні послуги». 
Відповідно до цих законів загальні збори об’єднання адвокатів і то-
вариства правників визначають кваліфікаційні вимоги доступу до 
юридичної професії. Німецька система підготовки юристів сьогодні 
зорієнтована на підготовку як до суддівської, так і до широкої пра-
возахисної діяльності. Частково це зумовлено тим, що лише 5–10 % 
випускників німецьких вишів стають суддями, тоді як 80 % – адвока-
тами. Сьогодні юридична освіта в Німеччині спрямована на підготов-
ку ціннісно орієнтованого юриста – євроюриста (Eurojurist). Особлива 
увага приділяється якості підготовки юриста як “штучного товару”. 
В середньому, на більш ніж 40 юридичних факультетах ФРН працю-
ють приблизно 900 професорів і навчається від 2,5 до 7 тис. студентів. 
Випускник має здати два державні екзамени, після чого стає юристом. 
Підготовка юристів у ФРН здійснюється також в правових школах, 
але їх випускники не можуть займати посади судді, адвоката і нотарі-
уса. У більшості випадків, вони працюють державними службовцями, 
юристами у комерційних та інших структурах [1;10; 9].

В Англії працює близько 100 юридичних вишів. Щорічні набори 
приблизно до 100 осіб. Цим забезпечується можливість використання 
індивідуальних форм роботи із студентами. Так, у Лондонському 
університеті викладач працює за індивідуальним планом не більше 
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ніж з десятьма студентами, в Оксфордському – не більше ніж з трьо-
ма. У Великобританії відсутня єдність щодо балансу теоретичного і 
практичного у навчальних планах і програмах. Домінує точка зору, 
що юридична освіта – це різновид гуманітарної освіти. Академічне 
співтовариство схильне розглядати право, як теоретичну дисци-
пліну. Тільки після отримання базового вченого ступеня в області 
права студент має можливість виконувати практичні завдання за 
допомогою відповідних програм стажувань, які організовуються 
професійним співтовариством. Крім того, слід зазначити, що досить 
велика кількість університетських викладачів не є сертифікованими 
юристами і мають доволі обмежений досвід практичної роботи. 
Найпоширеніші спеціалізації в англійських університетах – це при-
ватне, публічне, римське право і римська юриспруденція, історія 
англійського права, англійське право, порівняльне правознавство 
тощо. Загалом юридична освіта у Великобританії поділяється на 
три етапи. Вони передбачають засвоєння програми бакалавра пра-
ва, опанування освітньо-професійних програм фахової підготовки 
адвокатів і юридичну практичну підготовку. Здобуті знання, уміння 
і навички закріплюються проходженням стажування (як правило, 
річного) [9;10; 5].

У США майбутні юристи отримують освіту у правничих школах, 
які з’явилися у першій половині ХІХ ст. Сьогодні їх близько 200. Вища 
юридична освіта в США характеризується вузькою спеціалізацією та 
практичною направленістю навчання. Зміст юридичної освіти ви-
значають правничі школи, Американська асоціація юристів і великі 
юридичні фірми. До головних компетенцій належать: вирішення 
проблем, юридичний аналіз і обґрунтування, вивчення юридичної 
літератури і документів; вивчення фактів, комунікативність, кон-
сультування, ведення переговорів, знання процедур, пов’язаних із су-
довими позовами і альтернативними способами вирішення спорів; 
організація і управління у сфері юридичної діяльності, виявлення і 
вирішення проблем етичного характеру. Основне завдання амери-
канських правових шкіл – це підготовка до отримання доступу у про-
фесійне співтовариство і успішної юридичної діяльності. У зв’язку 
з цим навчальні програми різних правових шкіл націлюються на ви-
моги адвокатського екзамену. Тому між ними немає принципових 
відмінностей, незважаючи на відсутність єдиного навчального плану. 
Варто відзначити, що в США випускник юридичного вишу одержує 
ліцензію на юридичну практику. 



7

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

Дуже важливим є питання щодо включення до програм навчання 
неюридичних дисциплін. У багатьох країнах ведуться дискусії про 
обсяги включення до юридичної освіти елементів неюридичних 
наук. Різною є і структура юридичної освіти: тривалість навчання, 
його поділ на цикли, курси, семестри, триместри. Характерно, що 
спостерігається не прагнення до повної уніфікації, а лише намагання 
зблизити різні структурні моделі. 

Такий багатоваріантний підхід дозволяє говорити, що запозичен-
ня зарубіжного досвіду підготовки юридичних кадрів українською 
вищою школою не потребує абсолютної відмови від існуючих націо-
нальних традицій, а може використовуватись як окремі доповнення 
і вдосконалення діючої системи. 

Разом з тим, існують і специфічні проблеми розвитку системи ви-
щої освіти в Україні в цілому, які слід враховувати при аналізі стану 
саме юридичної освіти. Так, науковці акцентують увагу на проблемах 
економічної та соціальної ситуації, погіршенні демографічної ситу-
ації, що значно позначається на наборі студентів у вищі навчальні 
заклади загалом і, як наслідок, на підготовці кваліфікованих кадрів 
безпосередньо для правової сфери [3]. Зокрема, А.Денисенко зазна-
чає, що сьогодні ми маємо два основних напрямки демографічної 
проблеми, які виникають у вищій школі: перший пов’язаний з по-
стійним підвищенням віку науково – педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації – кандидатів і докторів наук; другий – зі скороченням 
народжуваності в Україні та труднощами в наборі студентів на на-
вчання. Проблеми першого напрямку – скорочення кількості місць 
державного замовлення в аспірантурі та збільшення обсягу під-
готовки на комерційній основі. Також є питання щодо публікації 
результатів наукових досліджень, бо більшість видань сьогодні є 
платними, безгонорарними, що інколи стає перешкодою на науково-
му шляху молодих талановитих науковців. Як наслідок – скорочення 
кількісного і якісного кадрового забезпечення науково-педагогічного 
потенціалу. Проблеми другого напрямку – зменшення кількості 
учнів випускних класів шкіл, ліцеїв, гімназій. Відповідно до даних 
А.Денисенка мінімальна кількість очікується у 2018-2019 роках [3]. 

Нагальною проблемою є і зміна структури навчального процесу 
в бік зменшення аудиторного навчання і збільшення самостійного 
навчання студентів та індивідуальної роботи. Потребують істотно-
го корегування сутність, зміст і технології навчально-методичного 
забезпечення. Студент, який виходить зі стін вищого навчального 
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закладу, повинен володіти відповідними практичними нави-
чками. Джерелами набуття студентами практичних навичок є 
виконання індивідуальних завдань, залучення до співпраці з органі-
заціями і підприємствами під час виконання їх замовлень. На думку 
О.Карпіщенка, останнє є більш дієвим, оскільки людина працює 
з реальним завданням, результати вирішення якого будуть затребу-
вані та використані у подальшому. Проте в обох випадках роботою 
студента має керувати викладач, і саме від його професійних нави-
чок залежать рівень та якість підготовки. На жаль, деякі викладачі 
не знайомі повною мірою з особливостями діяльності конкретних 
організацій і підприємств, підходами роботодавців до організації 
справи та оцінки результативності найманих працівників. Тому, іс-
нує проблема підвищення кваліфікації викладацького складу саме 
у напрямку набуття досвіду практичної діяльності [8 ]. 

Як зазначає В.Задояний, навчальний процес вищої юридичної 
освіти в Україні побудований згідно з усталеним поглядом на роль 
юриста в суспільстві, перевантажений нормативно-теоретичним 
навчанням, слабко орієнтований на практику фахівців. Навчальні 
плани не завжди враховують неправові сфери діяльності юриста, які 
становлять важливу прагматичну складову повсякденної активності 
фахівця у праві. Вузьким місцем й досі є володіння юридичною тех-
нікою, вміння вирішувати конкретні юридичні проблеми, здатність 
знаходити альтернативні рішення, володіння технікою аргументації, 
здатність працювати в команді, знання української ділової мови, іно-
земних мов, прикладних комп’ютерних програм тощо [5]. 

Підвищення якості юридичної освіти пов’язане з її орієнтацією 
на попит найбільш динамічних галузей господарського комплексу, 
соціальної і культурної сфер життєдіяльності суспільства; з форму-
ванням інноваційних форм і рівнів юридичної освіти, підготовкою 
фахівців-юристів на основі корекції змісту і характеру юридичної 
освіти, орієнтацією на потреби соціального розвитку. Юридична 
професія охоплює широкий спектр соціально-економічної діяльнос-
ті, а тому підготовка юристів у вищих навчальних закладах має бути 
максимально зорієнтована на реалізацію повсякденних суспільно-
політичних, економічних, правових потреб. 

Застарілий формат юридичної освіти зберігає традицію викладан-
ня юридичних дисциплін у формі, яка направлена лише на переказ 
чинних нормативно-правових актів. На мою думку, слід змінювати 
загальну парадигму змісту вищої юридичної освіти, спрямовуючи її 
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на розвиток розумових здібностей та критичного мислення студента, 
навчити студента застосувати знання. 

Враховуючи багатоаспектний характер цієї проблеми основною 
засадою розвитку науково-методичної роботи є навчання методології 
юридичної діяльності. Цей чинник є суттєвим, оскільки юридична 
школа має на меті підготувати студентів до вирішення як поточних, 
так і прогнозованих правових проблем. Окремим питанням цієї про-
блеми є посилення практичної спрямованості навчального процесу, 
навчання студентів засобам юридичної діяльності. 

Щодо напрямків модернізації навчального процесу повинні 
бути наступні настанови: збалансування співвідношення загально-
правових дисциплін та юридичної казуїстики, а також обсягів і 
форм навчального процесу. Співвідношення має змінюватися в бік 
збільшення годин на практичні заняття залежно від року навчан-
ня; активне заохочення самостійної роботи студентів із аналізу 
нормативно-правових актів, судової та адміністративної практики, 
спеціальної літератури, подальшого обговорення виявлених проб-
лем під керівництвом викладача та відповідного «кредитування» 
в модульній системі навчання; введення курсів імітаційних (ігрових) 
судових засідань, адміністративно-правових процедур за участю 
практикуючих юристів; формування основ професійної активнос-
ті у студентів, розроблення та написання юридичних документів, 
засвоєння етики діяльності з представництва інтересів громадян і 
компаній в судах, інших державних інститутах влади; запровадження 
нових форм і методів у вивченні дисциплін: юридичне ділове пись-
мо, юридична конфліктологія, юридична техніка, ін. [5]. 

Важливим є питання щодо морально-етичного клімату у фаховій 
підготовці молоді. Недосконалим є механізм неперервного оновлення 
змісту юридичної освіти відповідно до сучасних потреб українського 
суспільства. У навчальних планах вищих навчальних закладів недо-
статньо дисциплін, які б за своїм змістом були орієнтовані на фор-
мування моральності та політичної культури майбутніх юристів і 
особливо їх здатності орієнтуватись у складних соціально-політичних 
ситуаціях, що складаються в державі та світі в цілому. Різке скоро-
чення обсягу неюридичних дисциплін в навчальних планах юристів 
за останні роки на жаль не сприяє вирішенню таких завдань. 

Основними завданнями якісної юридичної освіти в демократич-
ному суспільстві є диверсифікація спеціалізацій випускників юри-
дичної професії та їх періодичне оновлення, в залежності від потреб 
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соціально-економічної діяльності суспільства; оптимізація системи 
підготовки фахівців для правоохоронних органів; встановлення уні-
фікованих вимог щодо змісту вищої юридичної освіти; збільшення 
кількості навчальних практично зорієнтованих дисциплін, спрямо-
ваних на розвиток індивідуальних професійних якостей студента; за-
лучення до навчального процесу вітчизняних та іноземних фахівців 
галузі права; застосування апробованих світових методик. 

З урахуванням потреб інтеграції системи вищої освіти України 
у Європейській простір вишам надається право організовувати ви-
кладання дисциплін іноземними мовами з метою створення умов для 
міжнародної академічної мобільності [4]. 

Можна навести позитивні приклади ефективного і комплексного 
вирішення завдань вдосконалення системи підготовки юридичних 
кадрів, відповідно сучасним вимогам. Так, Національний університет 
«Одеська юридична академія» успішно впроваджує нові підходи до 
навчального процесу вже понад двадцять років. Починаючи з пер-
шого курсу заняття проводяться не лише державною, а і іноземними 
мовами – англійською, німецькою, французькою. Їх ведуть як штатні 
викладачі університету так і запрошені іноземні фахівці. Досвід за-
стосовування даного методу є також корисним та ефективним для 
проведення поза аудиторних, орієнтованих на практику форм на-
вчання, наприклад, ділових та рольових ігор, симуляції навчально-
судових процесів, інших видів інтерактивних форм навчання 
іноземними мовами. Це формує у студентів навички ознайомлення 
та обробки правових текстів мовою оригіналу, вивчення зарубіжного 
та міжнародного законодавства, матеріалів судової практики, правил 
тлумачення правових норм та ін. Проводяться майстер-класи іно-
земними фахівцями-правниками з врученням студентам відповід-
них сертифікатів. Все це сприяє підвищенню інтересу до оволодіння 
юридичною професією. 

Загалом, хочу зазначити, що Національний університет “Одеська 
юридична академія” робить вагомий внесок у впровадження модер-
нізаційних змін в системі вищої школи загалом і юридичної освіти, 
зокрема. В ньому унікально поєднуються сучасні європейські підходи 
і класичні національні академічні традиції. Облаштована за остан-
нім словом техніки матеріально-технічна база гармонійно співвід-
носиться з інноваційними підходами до навчання і академічними 
традиціями співпраці викладачів і студентства в науковому пошуку 
і у вирішенні прикладних завдань.
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Університет забезпечує стабільно високу якість освіти і затребу-
ваність випускників на ринку праці, має широкі академічні зв’язки 
з кращими вишами світу. Виш динамічно розвивається і вдоскона-
люється, впроваджує в освітню діяльність новітні технології, щоб 
відповідати постійно зростаючим стандартам освіти. Наприклад, 
в університеті функціонує Центр тестування на поліграфі, в якому 
сертифіковані поліграфологи навчають майбутніх слідчих особли-
востям роботи з «детектором брехні».

НУ «ОЮА» є членом Асоціації європейських університетів і 
Європейської Асоціації публічного права, викладачі приймають 
участь в програмах ОБСЄ. Щорічно студенти, аспіранти виїжджають 
на навчання, а викладачі проходять професійне стажування в кращих 
університетах світу, міжнародних організаціях, урядових установах 
зарубіжних країн. Університет регулярно відвідують з офіційними 
візитами іноземні делегації, для студентів читають лекції відомі за-
рубіжні професори, видатні юристи, дипломати і політики. Завдяки 
відповідності освітніх програм європейським стандартам, диплом 
університету відкриває для своїх випускників можливості працевла-
штування в міжнародних інституціях та іноземних компаніях.

Навчання в університеті дає не тільки професійні знання, а й 
можливість всебічного особистісного розвитку студентів, долучає їх 
до культури, спорту, благодійництва тощо. Саме комплексний підхід 
гарантує якість фахової підготовки, яка поєднує навчання, виховання 
та саморозвиток особистості. 

Перспективний розвиток системи юридичної освіти передбачає 
приведення її у відповідність із світовими вимогами за збереження 
національних традицій. Підготовка фахівців-юристів повинна вра-
ховувати сформовані загальні стандарти юридичної професії та її 
сучасну специфіку. Модернізація вищої юридичної освіти зумов-
лює розроблення принципово нових теоретичних, методологічних 
та організаційних засад удосконалення системи вищої юридичної 
освіти. Трансформація вищої юридичної освіти повинна відбуватися 
системно, комплексно і паралельно з реформуванням усієї системи 
освіти в Україні. 

При вдосконаленні законодавства щодо правової сфери та 
відповідно юридичної освіти потрібно залучати до обговорення 
моделей розвитку цієї системи представників юридичної громад-
ськості, професійних об’єднань, професорсько-викладацького скла-
ду, наукових працівників, аспірантів, студентів, практичних юристів 
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і роботодавців. Процес підготовки таких законодавчих актів має су-
проводжуватися широкою інформаційною підтримкою та постійним 
моніторингом змін у системі вищої юридичної освіти. Неприпустима 
ситуація кулуарності розробки законодавчих актів, призначених 
стимулювати освітні реформи. Це стосується, наприклад, проекту 
закону України № 7147 від 28.09.2017р. “Про юридичну (правничу) 
освіту і загальний доступ до правничої професії”, зміст якого кри-
тично оцінила юридична спільнота. Такі документи не матимуть 
належної якості і відтоді не сприятимуть вдосконаленню системи 
підготовки юридичних кадрів, якщо створення сучасної фундамен-
тальної правової бази не буде відкритим і прозорим процесом, а зміст 
не відповідатиме суспільним потребам. Тільки виважений підхід га-
рантує успіх реформ, відкриває нові перспективи розвитку системи 
підготовки юридичних кадрів.

Адже завдання, які виконують юридичні вищі навчальні за-
клади, мають високий рівень складності, що вимагає від науково-
педагогічного персоналу відповідної компетентності та вміння 
застосовувати активні і інтерактивні прийоми та методи викладання 
права, які базуються на інноваційних підходах. Хочу наголосити, що 
незважаючи на досить складні умови, в яких працюють педагоги і 
вчені України, вони не лише уособлюють еліту нашого суспільства, 
забезпечують перспективний розвиток української нації і нашої дер-
жави, а і формують еліту майбутнього, а тому потребують підтримки і 
належної оцінки як з боку держави та влади, так і з боку суспільства.
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В статье обоснована актуальность анализа проблем высшего юриди-

ческого образования, что обусловлено трансформационными процессами, 
требующими правового регулирования. Подчеркнуто, что именно высшее 
учебное заведение является главным субъектом подготовки специалиста 
в сфере права, способного решать сложные задачи трансформационного 
этапа развития государства. Обозначены проблемы высшего юридического 
образования, требующие использования передового зарубежного опыта.

The article provides the discourse for demands of the analyses of the higher 
legal education issues due to transformation processes which require a legal 
regulation. It is stated that the institution of higher education is the main actor of 
the training of a professional in the field of law capable to perform complex tasks 
of the transformation stage of the state’s development. That is also highlighted 
that the approach to the higher legal education issues requires the application of 
the best foreign experience.

стаття надійшла до редколегії 07.08.2017
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сИМВОЛІчНИй АРсЕНАЛ РЕфОРМАцІї: 
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИй АсПЕКТ

Досліджується вплив Реформації на політичний ландшафт Європи 
доби Пізнього Середньовіччя. На основі аналізу політико-культурних 
практик Реформації виявляється її символічний арсенал та окреслюється 
інноваційний потенціал його складових: делатинізації комунікативного 
простору, модернізації святкового календаря, аскетизації обрядової літургії 
з посиленням музикального чинника тощо. 

2017 рік в усьому світі та Україні проходить під знаком 500-річчя 
від початку Реформації [1] – масштабного духовного відродження, 
яке назавжди змінило хід історії. Початком Реформації прийнято 
вважати 31 жовтня 1517 року. У цей день скромний німецький ченець 
Мартін Лютер прибив до брами Віттенбергського собору 95 тез, які 
здетонували події, що потрясли весь християнський світ. Як зазна-
чено на тематичному сайті Ради євангельських протестантських 
церков України (РЄПЦУ), соціальні явища, породжені Реформацією, 
є одними з найбільш впливових в історії людства 

Про масштаби цієї події свідчить вагомий масив праць, в яких 
розкривається її теологічний (Алістер МакГрат, Т. Джорж, Г. Кюнг, 
В. Льюис, А. Макграт, Д.Ф. Райт), філософський (О.В. Арапов, 
Д. Мережковський, М. Панченко, Л. Шестов, Ф. Шеффер ), світо-
глядний (М. Вебер, Е. Фромм, Й. Хейзинга), історичний (Г. Вейс, 
Е. Кернс, А. Миллер, Д. Норман, Д. Робертсон, Ф. Шафф), еконо-
мічний (С.М. Булгаков, Т. Коваль, С. МакДауелл, М. Білайлз), со-
ціокультурний (Г. Дементьєв, М. Дмитрієв, В. Жукоцкій, І. Макаров, 
Т. Нікольска, А. Опарін, М. Оссовська) та інші аспекти.

Тема Реформації складає предмет наукового інтересу і вітчизня-
них науковців. Серед них – М. Бабій, І. Богачевська, М. Балаклицький, 
В. Бачинін, Н. Бевзюк, В. Волковський, А. Денисенко, П. Кралюк, 
В. Любащенко, С. Санніков, Р. Соловій, К. Тетерятников, 
Л. Филипович, Н. Хром’як, М. Черенков, А. Юраш та ін. Переважна 
більшість з них ставить питання, пов’язані із місцем та роллю 
Реформації у історичному процесі та сучасному світі у площині бо-
гословського дискурсу, реалізації принципу свободи совісті, впливу 
протестантських церков на конфесійну ситуацію в Україні. Так, від-

© Мамонтова Е. В., 2017
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штовхуючись від визнання, що Реформація як богословсько-релігійне 
та суспільно-політичне явище була неминучою, С. Санніков 
намагається дослідити духовні причини, що її спонукали та ви-
явити у категоріях герменевтики ті богословські засади, що стали її 
фундаментом [2]. Внесок Реформації у формування світоглядного 
плюралізму та становлення нової інформаційної парадигми дослі-
джують М. Балаклицький, І. Богачевська иа ін. Зокрема, цікавим є 
ствердження І. Богачевської, що «Історично журналістика виникає 
в Європі саме як протестантський проект» [2]. Аналогічні думки 
лунають зі сторінок публікацій її колеги по науковому корпусу [4]. 
Аналіз історичних шляхів Реформації, що привели до усвідомлення 
та реалізації суспільних перетворень, і прогнозування, як це може 
бути застосовано в українських реаліях, міститься у програмній пу-
блікації К.В. Тетеревятникова «Реформація як форма усвідомлення 
та реалізації суспільних перетворень» [5].

Безперечно, як багатоаспектне явище всеохоплюючого характеру, 
Реформація може бути розглянута у різних ракурсах, в тому числі і 
з позицій її символотворчого потенціалу, завдяки якому було змінено 
політико-культурний простір Середньовічної Європи та підготовле-
но ґрунт для ідеологічних баталій Нового часу. 

Метою даної статті є висвітлення політико-культурного аспекту 
Реформації у контексті її впливу на політичний ландшафт Європи 
доби Пізнього Середньовіччя через звернення до нових символічних 
практик. 

Як специфічна форма непрямої комунікації, символ, будучи 
невід’ємною складовою духовного, культурного, ідеологічного, 
політичного життя суспільства, відіграє роль засобу інтеграції та 
мобілізації людських спільнот. Величезний креативний потенціал і 
спроможність народжувати нові смисли, що ведуть до переформату-
вання простору соціально-владних відносин, перетворюють символ 
на інструмент політико-управлінського впливу. Історія неодноразово 
підтверджувала: тектонічні зрушення в соціально-політичній сфері 
будь-якого суспільства завжди супроводжуються «символічними 
революціями». 

Так, поворотним моментом у переході європейського суспільства 
до нових технологій у царині символічного виробництва та сим-
волічного панування стало розгортання Реформації – явища духо-
вної, інтелектуальної та культурної історії Європи доби Пізнього 
Середньовіччя. 
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Головною мішенню Реформації стала безроздільна влада като-
лицької церкви. Виступаючи у середньовічному суспільстві у двох 
іпостасях – інституціональній та ідеологічній, церква, відтворювала 
у своїй структурі феодальну (політичну) ієрархію, чим освячувала та 
затверджувала її божественне походження. Встановлення монополії 
на духовну практику та вироблення символічного продукту дозво-
лила церкві перетворитися на знаряддя позаекономічного та поза-
політичного примусу. Його механізмами стали загрози відлучення 
людини або цілої території від церкви (екскомуніка та інтердикт), 
можливість звільнення від покарання за гріхи (індульгенція), крайня 
ритуалізація та сакралізація таїнств, наділення галузин символіч-
ного виробництва (філософії, освіти, літератури, образотворчого 
мистецтва, архітектури тощо) статусом «служниць богослов’я», ви-
користання недоступної для широких мас віруючих латинської мови, 
а, також, сама монархічна організація церкви та чолі з Папою, яка 
уособлювала модель ідеальної держави. 

Однак з подоланням розпорошеності феодального класу та з утво-
ренням у ХVІ ст. перших національних монархій, потреба в універ-
сальності та ієрархічності церковного устрою як смислоконцептів 
легітимації середньовічного політичного порядку значно зменшу-
ється. Поступово не тільки управлінські, але й ідеологічні функції 
церкви бере на себе світська влада. Посилення реальної влади монар-
хів, як уособлення у централізованому апарату управління класового 
панування аристократії та дворянства, вимагало кардинального 
перегляду ієрархічної супідрядності символічних ресурсних комп-
лексів, змінювало підходи до технологій символічного панування як 
інструменту забезпечення дієвості управління та гарантії сталості 
соціального порядку. Зокрема, саме у добу Відродження у національ-
ному святковому календарі поряд із релігійними святами прочне 
місце займають офіційні світські урочистості, відбуваються зрушення 
у номінаційному комплексі (розширюється коло об’єктів номінації 
та титулування), церковний ритуал звужує ареал розповсюдження 
до рамок літургії, поступаючись місцем світському етикету тощо.

Не менш важливим фактором поширення масового протесту про-
ти старих методів панування, зокрема і технік символічного впливу, 
стало піднесення міст та вихід на авансцену політики буржуазії – 
нової соціальної групи, яка вимагала створення принципово нової 
церкви – не феодальної, а буржуазної за суттю, не універсальної, а 
національної за формою. 
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Безсумнівно, протестантська доктрина чітко вписувалася в по-
літичні установки нових національних держав. Протестний статус 
реформаторського руху вимагав його захисту від католицької реакції 
на політико-управлінському рівні. Керівники держав ставали глава-
ми національних церков. Таким чином, протестантська доктрина 
на теологічному рівні закріпила принцип суверенітету світської вла-
ди держави. Так, не виходячи за межі традиційного християнського 
тлумачення влади як суми духовної та мирської складових, яка реа-
лізується під знаком єдиного та повновладного законотворця – Бога, 
Мартін Лютер відзначає: «Бог хотів та зробив так, щоб правителі 
були примушені обставинами покладатися на самих себе, точно так, 
як кожний повинен присвятити себе своєї справі, а усі творіння – 
своєму призначенню [6, c. 159]. Тобто, за Лютером, правитель несе 
особисту відповідальність перед Богом. 

Формально Лютер обґрунтовує принцип, що сьогодні визнача-
ється як розподіл функцій між державою та церквою. У державі та 
церкві мислитель відокремлює два царства, дві системи правління, 
які встановлені Богом, але мають різне призначення. Світська влада 
є інститутом, який підтримує у суспільстві порядок та законність. 
Якщо її інструментом виступає меч («Меч держави повинен бути чер-
воним і кровавим» [6, с. 136], то знаряддям духовної влади є Слово, 
з яким вона звертається до совісті правителів та їх підданих. Втім, 
що є принципово важливим для розуміння подальшої політичної 
історії Європи, індивідуальна свобода залишається поза контролем 
політичних інституцій. 

З критикою церкви пов’язане і нове відношення протестантизму 
до мирського життя. В результаті зникнення символічного протистав-
лення між миром та кліром, частина сакральності, що раніше нале-
жала виключно церкви, перейшла до світської сфери. Протестантизм 
оголошує навколишній земний світ Божим творінням та об’являє 
блюзнірством католицький ідеал чернецького аскетизму, оскільки, 
за новою логікою реальності, відвернутися від творіння Богу є за сут-
тю відмовою від самого Творця. Таким чином, у новій картині світу, 
що запропонувала Реформація, будь-який прояв мирської діяльності 
наділяється сакральним смислом, а будь-яка праця перетворюється 
на богослужіння. 

Отже, Реформація стала поворотним моментом у десакраліза-
ції релігії як монопольної духовної форми організації та реаліза-
ції політичної влади, підготувала становлення нового  світського 
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типу  осмислення концепту влади і держави та їх легітимації. 
Залишаючись, в цілому, у межах богословського дискурсу, теоретики 
протестантського руху, відштовхуючись від християнської моделі 
світобудови, запропонували принципово інші шляхи конструювання 
соціально-політичного простору, реалізація яких через звернення 
до практик легітимації та оновлення арсеналу засобів символічного 
впливу, забезпечила становлення індустріального суспільства та 
згодом змінила обличчя всієї Європи. Відмітимо у цьому зв’язку, 
що у країнах, де рух протестантизму отримав найбільшого розпо-
всюдження, становлення національних держав відбувалося поза 
практиками абсолютизму. 

Причини цього феномену, на наш погляд, криються у низці 
факторів.

По-перше, це релігійна домінанта протестантського руху, що до-
корінно відрізняє його від гуманістичної ідеології Ренесансу. Якщо 
італійський Ренесанс пройшов під знаком повернення в усі сфери 
соціального буття, в тому числі й у політичний та символічний 
простори, ідеалів античності, (звідси його світський позарелігійний 
характер), то Північне Відродження, визначивши джерелами онов-
лення канони раннього християнства, стартувало як рух, спрямова-
ний перед усім на реформування церкви. 

По-друге, це домінування у духовному полі протестантизму 
принципу «виправдання тільки вірою», втіленого у формулах «тіль-
ки благодать» (лат. sola gratia) та «спасіння особистою вірою» (лат. 
sola fide). Мова йде про фундаментальну установку протестантської 
теології щодо непередбачуваності простими смертними задумів 
Бога, з найбільшою силою вираженої у кальвіністському догматі про 
«Божественну предесцінацію» (від лат. рraedestinatio – приречення). 
Згідно вчення Ж. Кальвіна Бог у своєму абсолютному передбаченні, 
незмінному і неминучому, ще до створення світу наперед прирік 
кожного або до спасіння, або до загибелі. Ніщо не може вказати 
людині на мотиви Божої волі: свідченням вибраності до спасіння не 
може служити ані станова приналежність, ані церковний сан і перед 
Божою милістю усі є рівними. Звідси героїзм та доблесть слід шукати 
не у рицарських подвигах, а у кропіткої наполегливої праці. 

Людині не дано змінити свою долю. Вона здатна лише увірувати 
у свою вибраність, додаючи усю свою працездатність та енергію на 
досягнення успіху у мирському житті. Мірилом соціального успіху 
кальвінізм визначає багатство. Ми опускаємо детальний розгляд кон-
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цептуальних засад протестантської етики праці та багатства, однак 
відзначено, що вона (за М. Вебером [7]), не тільки сприяла розвитку 
капіталістичних відносин, але й, додамо, заклала підвалини для 
трансформації усієї системи цінностей традиційного суспільства та 
зумовила вихід на авансцену соціального театру нового культурного 
героя. Лицар і чернець, як суб’єкти символічного виробництва у сус-
пільстві, побудованому на засадах трансцендентного сприйняття 
природи влади і держави, поступово здають позиції аскетичному та 
наполегливо працюючому буржуа із його специфічним баченням 
символічно капіталу та практиками символізації. Аскетична етика 
протестантизму, спрямована на обмеження особистого споживання, 
підготував формування та укріплення «духу капіталізму», значно 
потіснила ірреалістичні мотиви в усвідомленні розкоші як еталону 
престижного (символічного) споживання й надала сакральну санк-
цію на тотальну раціоналізацію усіх проявів соціального, зокрема й 
символічного, виробництва. 

Наступним фактором, що зумовив формування у соціально-
політичному та духовному просторі Європи нового типу світобачен-
ня стала відмова від посередництва церкви у справах віри, закріплена 
у доктринальному положенні про «священство усіх віруючих». 
Протестантизм відстоює право кожної хрещеної по вірі людини 
вільно предстати перед Богом у Христі, не звертаючись за допомогою 
посередників. Так, за Лютером, людина набуває «спасіння душі» (або 
«виправдання») не через церкву та її обряди, а через віру, яка дару-
ється їй безпосередньо Богом. 

Таке бачення відносин між релігією та віруючими позбавляло 
католицьку церкву ресурсу, що забезпечував їй протягом тисячоліт-
тя статус суб’єкту духовного та економічного панування. Мова йде 
про монополію на вироблення символічного продукту, в результаті 
втрати якої церква лишається домінуючої позиції у більшості соці-
альних підсистем. Зокрема, як феодальна установа церква втрачає 
економічну владу, як розвинута мережа магічно-благодатних закла-
дів, в арсеналі яких зосередилися символічні практики сакралізації, 
церква втрачає духовну владу, і, як клерикальна ієрархія, церква 
втрачає владу соціальну. 

Крім того, вимоги свободи совісті, рівності у сосунках з Богом та 
простоти ритуалу, висунуті лідерами Реформації насамперед до 
католицької церкви, поступово перетворилися на усвідомлення необ-
хідності у забезпеченні «природних», наданих Богом прав – на життя, 
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на розпорядження продуктами праці, на захист власності. Таким 
чином, висунувши протоліберальні трактовки концептів природних 
прав, протестантизм розчистив поле для ідеологічного дискурсу та 
підготував ґрунт для парадигмальної зміни нормативно-символічних 
форм соціальної взаємодії. Естафету релігії, як джерела символічного 
ресурсу та інструменту панування згодом підхопила ідеологія як 
логіко-психологічна основа системи політичного управління.

Не менш важливим фактором, що зумовив перехід від монологіч-
ного релігійного суспільства до епохи, де стрижневою нормативно-
символічною формою соціальної взаємодії виступила ідеологія, що 
стало, за суттю, переходом до нового типу соціального порядку, 
що передбачає наявність плюралізму думок та плюралізму форм 
політичної організації, стало визнання у якості єдиного джере-
ла істини виключно Святого Письма, і, насамперед, Євангелія. 
Протестантський принцип виключного авторитету Слова Божого, 
виражений у формулі «Тільки Біблія» (лат. «sola scriptura»), скасував 
інтерпретативну функцію церкви. На відміну від теологів доби піз-
нього Середньовіччя, які тлумачили Біблію на 4-рівнях: буквальному 
(історичному), духовному (особистому), алегорично-символічному 
(екклесіастичному) та аналогічному (нормативно-ціннісному, мо-
ральному), та всупереч позиції італійських гуманістів, які запрова-
дили практику розуміння священної істини як поетичного тексту, де 
біблейські образи пропонувалося сприймати як художні символи, що 
потребують дешифрування, протестанти призивали до ретельного 
вивчення самих біблейських текстів.

Вилучення із дискурсивного арсеналу цілого масиву канонічних 
положень християнської доктрини та ритуальної традиції, які прямо 
не містяться у Старому та Новому Заповітах (твори Отців Церкви, 
Житія Святих, літургічні тексти, папські розпорядження, декреталії 
тощо), та зосередження на тестах Священного Писання позбавило 
католицьку теологію та папство монополії на духовне та політичне 
панування. В наслідок цього кардинальних змін перетерпіли усі сфе-
ри символічного простору: вербальна, поведінкова та візуальна. 

Передусім, зміни відбулися у мовній сфері. Визнання протестант-
ською доктриною авторитету Священного Писання та проголошення 
обов’язковості його вивчення усіма віруючими зробили неминучим 
переклад Біблії на європейські мови. Звідси мова стає найважливішим 
ресурсом територіальної та національної ідентифікації у суспільстві, 
яке ще мислить у категоріях релігійної картини світу. 
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Одним із найважливіших наслідків перекладу Біблії, здійсненим 
М. Лютером, поряд з наближенням віруючого до єдино визнаного 
джерела істини, стала ініціація широко руху створення національ-
них літературних мов. Даний процес набуває першочергового зна-
чення у добу формування держав-націй. Адже саме мова, закладена 
в основу національної концептосфери, є одним із ключових знарядь 
національної та політичної ідентифікації. 

Після перекладу Біблії на національні мови великі маси письмен-
них людей отримали доступ до самостійного тлумачення її текстів. 
Біблія стає справжньою символічною зброєю у змаганнях Реформації 
та Контрреформації. На відміну від візуальних мистецтв (живопису, 
скульптури, архітектури), які знаходяться у більш залежному стані 
від економічного, а, значить, і політичного фактору, слово не по-
требує, значних матеріальних витрат, що робить його дієвим ресур-
сом впливу, ефективність якого багатократно зросла з винаходом 
книгодрукарства. 

Отже, падіння монополії католицького Риму та інтерпретацію 
священного тексту, багатозначного як за внутрішньою композицією, 
так і за зовнішньою варіативністю переводів, відкрило нову сторінку 
у історії символічного протистояння на ниві вербальних баталій, 
готуючи поле для майбутніх ідеологічних зіткнень. І хоча одним 
із найпотужніших знарядь католицької контрреформації стане пиш-
не мистецтво бароко, саме слово дозволило державам Європейської 
Півночі еволюціонувати у напрямку більш тісної національної згур-
тованості та незалежності національної культурної традиції [8]. .

Безумовно, зрушення, що спричинила Реформація мали сис-
темний характер, що дозволяє нам говорити про протестантську 
«символічну революцію». Так, докорінної трансформації зазнала і 
ритуально-обрядова сфера католицизму. Особлива заслуга у її ре-
формуванні належить швейцарському теоретику протестантизму 
Ульріху Цвінглі. У трактаті «De vera et falsa religione» (1525 р.) він 
запропонував найбільш радикальну раціоналізовану трактовку 
причастя. У євхаристії він бачив не таїнство, а символ, ритуал, який 
здійснюється на спогад про спокутну жертву Христа [9, с. 131-132]. 

Зробивши ставку на первісне християнство, протестантизм, 
у оновленні інституціональної, ритуальної та візуальної сфер культу, 
значно спростив та здешевів релігійний обряд. 

Так, суттєвої трансформації зазнав святковий календар. Римсько-
католицькі церковні свята, як і релігійні свята в цілому, є складним 
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переплетенням народних традицій і християнської обрядовості. 
Напроти, у протестантській редакції святковий календар зазнав 
значного спрощення. Зокрема, послідовники Лютера зберегли 
лише деякі католицькі свята (Різдво, Хрещення, Пасха тощо), але 
виключили із своєї практики празники богородицького циклу й дні 
пам’яті багатьох святих, паралельно збагативши номенклатуру свят 
урочистостями світського характеру. 

Крім того, у обряді протестантизму скасовано шанування ікон і 
мощів. Заперечувався у протестантизмі і культи Богородиці, святих, 
ангелів. Адже у трактуванні даної релігійної доктрини віруючий 
напряму пов’язаний із Христом. Його благодать дана кожному хрис-
тиянину через проповідь Слова Божого. А значить, немає потреби 
у посередництві Діви Марії, святих, та священиків: «на небі людину 
чує тільки Бог». 

Спираючись на духовний характер причастя, протестантизм 
зводить число таїнств до двох: хрещення і причастя, чим спрощує 
ритуал самого богослужіння. Його центральним елементом стає про-
повідь, часто моралізаторського толку, яка супроводжується читан-
ням Біблії і співанням псалмів та релігійних гімнів. Велике значення 
у протестантському обряді набуває індивідуальна та колективна 
молитва. Богослужіння перетворюється на діалог між Богом та лю-
диною, а мовою такого діалогу стає музика. Причому корпус гімнів 
в протестантизмі, окрім молитовної ритуальної складової, набуває 
доктринального характеру. Адже протестантські гімни та псалми 
містять релігійні положення, тези, викладені у віршованій формі 
з метою кращого сприйняття та запам’ятання прихожанами. Така 
функціональність, використання музикальної та поетичної форми 
для потреб віроучення надає естетичному вияву літургії другоряд-
ної цінності, у порівнянні із її прямим призначенням. «Я ставлю 
музику відразу за теологією та віддаю їй найвищу хвалу», – зазначав 
М. Лютер [10, с. 980]. Вершиною музикального мистецтва стали твори 
Й.С. Баха, що були написані для лютеранських зібрань. 

Величезного значення у становленні нового типу соціально-
політичної організації суспільства набула і церковна реформа. 
Протестантська доктрина, висунув новий принцип церковного 
устрою, згідно якого протестантське духівництво обирається ми-
рянами, дозволила простим мирянам відігравати активну роль 
у житті церковної общини, приймати участь у виборних органах 
керівництва. Духовний арсенал Реформації заклав основи незворот-
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ності процесів утвердження на європейському континенті моделі 
представницького правління та інститутів демократії. Догмат щодо 
священства усіх віруючих, антиієрархічне за своєю суттю, стало 
каталізатором руйнування моноцентричної політичної структури 
середньовічного релігійного суспільства. 

Таким чином, відмовившись від ієрархічно побудованої церков-
ної організації католицького типу, змінив її на виборну та здійснив 
кардинальну перебудову культової символічної практики (делатині-
зація комунікативного простору, модернізація святкового календаря, 
аскетизація обрядової літургії з посиленням музикального чинника 
тощо) протестантизм відкрив шлях для утвердження ранньобуржу-
азної версії принципу рівності та рівноправ’я, розвитку буржуазного 
індивідуалізму, формуванню національної самосвідомості, станов-
лення національної держави як прототипу сучасної форми полі-
тичної організації суспільства та революційного оновлення практик 
символічного панування. 

Починаючи з XVII ст. у різних регіонах Європи вже співіснують та 
конкурують на полі символічного протистояння різні нормативно-
символічні форми соціальної взаємодії, втілені у релігійний та 
ідеологічний дискурси. І хоча їх семантичний арсенал часто на вер-
бальному рівні залишається спільним, вони вже вступили у процес 
«сплавлення» нових смислів, які згодом відзначать якісний перехід 
до нового типу структурування символічного простору суспіль-
ства на ідеологічних засадах. Отже, характерна для Європейської 
Осені Середньовіччя [11] відмова від всеохоплюючої символізації 
сакрального та буденного та поступова раціоналізація світогляду, 
започаткована у надрах протестантського світобачення, позначилася 
на прискоренні ідеологізації суспільства та підготувала прихід епохи 
великих буржуазних революцій. 
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Исследуется влияние Реформации на политический ландшафт Европы 

эпохи Позднего Средневековья. На основе анализа политико-культурных 
практик Реформации очерчивается ее символический арсенал и опреде-
ляется инновационный потенциал его составляющих: делатинизации 
коммуникативного пространства, модернизации праздничного календаря, 
аскетизации обрядовой литургии с усилением музыкального фактора 
и т.д. 

The influence of the Reformation on the political landscape of Europe of the 
Late Middle Ages is researched. On the basis of the analysis of the political and 
cultural practices of the Reformation, its symbolic arsenal is manifested and the 
innovative potential of its components is outlined: making the communicative 
space, modernizing the festive calendar, asceticizing the ceremonial liturgy with 
the strengthening of the musical factor, etc. 

стаття надійшла до редколегії 20.09.2017
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Сіленко А. О., Крук Н. В., ОНАЗ ім. О. С. Попова

ІНфОРМАцІйНА ВІдКРИТІсТЬ ВЛАдИ: 
ЕВОЛюцІЯ ПОНЯТТЯ

У статті зроблено спробу проаналізувати поняття «інформаційна 
відкритість влади» через розкриття сутності понять «інформація», 
«доступ до інформації», «політична інформація». Зроблено висновок про 
те, що інформаційна відкритість підвищує соціальну відповідальність, 
ефективність, якість управління та підзвітність органів державної вла-
ди, покращує умови для реалізації особистих, соціальних і громадянських 
прав людей на доступ до інформації про суспільство і державу; сприяє 
поліпшенню можливостей громадян для участі в суспільно-політичному 
житті, підвищенню їхньої політичної та правової культури. 

Розвиток технологій, прискорена конвергенція технічних при-
строїв, нові можливості для комунікації та інтеракцій, характерні 
для ХХІ ст., вносять серйозні зміни у всі сфери життя українського 
суспільства. Одна з таких сфер, що демонструє стрімкий розвиток і 
появу численних соціокультурних і технологічних викликів, − діяль-
ність органів державної влади в умовах інформаційного суспільства. 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) значно поліпшили 
якість їх взаємодії з громадянським суспільством. Зокрема, процес 
прийняття політичних рішень стає все більш відкритим, що змушує 
суб’єктів прийняття таких рішень бути більш відповідальними та 
далекоглядними. Адже інформаційна відкритість як атрибут демо-
кратичної влади є основою здійснення громадянського контролю над 
діяльністю державних органів. 

Незважаючи на наявну значну кількість публікацій, поки ще 
відчувається дефіцит дефініцій інформаційної відкритості влади, 
визнаних науковим співтовариством. З метою визначення аналітич-
ного інструментарію дослідження інформаційної відкритості влади, 
наведемо своє бачення необхідних нам понять. Завдання статті – ви-
значити зміст поняття «інформаційна відкритість влади».

Вирішити це завдання, на наш погляд, не можна без попереднього 
виявлення природи інформації, природи і змісту інформаційних 
процесів, що відбуваються в біосистемах суспільства, людини, техніки 
та навколишнього середовища.

© сіленко А. О., крук н. В., 2017
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Протягом більше ніж двох тисячоліть і аж до середини ХХ ст. 
зберігалося розуміння інформації як сукупності деяких відомостей. 
У зв’язку з появою телеграфу, телефону, радіо, телебачення та зрос-
танням обсягу відомостей, що передаються, з’явилася необхідність 
їх вимірювань. Ще у 20-х роках минулого століття робилися спроби 
вимірювання інформації та висловлювалися ідеї, що потім були 
використані у ймовірнісно-статистичній теорії інформації (Фішер 
(1921 р.), Найквіст (1924 р.), Харлі (1928 р.), Сциллард (1929 р.)). 
Однак справжня історія вимірювання кількості інформації почи-
нається з 1948 року, коли була опублікована стаття К.Е. Шеннона 
«Математична теорія зв’язку». Це перша ймовірнісно-статистична 
теорія вимірювання кількості інформації, яка є найбільш розвинутою 
серед інших теорій.

«Потреба в інформації, – пише С. Андрєєв, – також життєво 
необхідна, як потреба їсти, пити, спілкуватися з собі подібними. 
Прагнення забезпечити себе інформацією виникло у зв’язку з тим, 
що соціальна активність в будь-якій її формі завжди опосередкову-
ється потребами людини» [1, c. 69]. 

У міру зростання обсягу інформації з’являється потреба в її прав-
дивості, яка уберігала особистість від розпаду і суспільство від оста-
точного розкладання в найважчі і найнебезпечніші періоди людської 
історії [2, c. 155]. 

Практика показала, що питання про вільний доступ до інформа-
ції стає найбільш гострим у сучасному світі, про що свідчать справа 
Дж. Ассанджа, суд над Б. Меннінгом, арешти активістів інтернет-
співтовариства Anonymous, боротьба громадськості зі спробами 
«монополізувати» інформацію і перетворити її в джерело надпри-
бутків для великих компаній; виникнення Піратських партій, що 
виступають за свободу обігу інформації в Інтернеті тощо. Очевидне 
протиріччя інтересів, з одного боку, всього адміністративного ре-
сурсу – уряду, танків і бізнесу, репресивного апарату: судів, законів і 
тюрем, з іншого боку світового співтовариства користувачів.

Згідно з М. Кастельсом, «генерування, обробка та передача ін-
формації стали фундаментальними джерелами продуктивності і 
влади» [3, c. 42-43].

Як і багато інших, поняття «інформація» не має загальновизнано-
го наукового визначення. Як зазначав основоположник кібернетики 
Н. Вінер, інформація – така ж невід’ємна властивість усього сущого, 
як речовина й енергія [4, c. 234].
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Згідно з відомим Словником С. Ожегова, інформація – це відо-
мості про навколишній світ і процеси, що протікають у ньому та 
сприймаються людиною [5, c. 224]. 

Як можна дізнатися з соціологічної енциклопедії, інформація – це 
одне з найбільш загальних понять науки, що означає певні відомості, 
сукупність якихось даних, знань. Однак є законодавчо закріплене 
визначення інформації. Відповідно до Закону України «Про інфор-
мацію», інформація – це документовані або публічно озвучені відо-
мості про події або явища, що відбуваються у суспільстві, державі або 
навколишньому природному середовищі» [6]. 

У даний час обговорення проблеми поняття «інформація» в су-
часній науці ведеться в різних аспектах. З єдиного об’єкта пізнання 
«інформація» фахівці в різних галузях знань обирають «свій» аспект, 
який і виявляється для них предметом пізнання. 

Так, теоретики інформаційного суспільства основну увагу при-
діляють тому, що в інформаційному суспільстві інформація стає 
масовим продуктом. В отриманні інформації зацікавлені не тільки 
керівники, але й мільйони громадян. 

Соціологи звертають увагу на те, що в соціальній сфері розши-
рення доступу до інформації стає найважливішим стимулятором 
зміни «якості життя», формування та затвердження «інформаційної 
свідомості». Відомий фахівець у галузі інформаційного менеджменту 
У. Мартін, який очолював у другій половині 1980-х років кафедру 
інформаційних досліджень Королівського університету в Белфасті, 
стверджував, що «якість життя, так само як перспективи соціальних 
змін і економічного розвитку, в зростаючій мірі залежать від інфор-
мації та її використання. У такому суспільстві стандарти життя, 
форми праці та відпочинку, система освіти і ринок знаходяться під 
значним впливом досягнень у сфері інформації і знання» [7, с. 42]. 

Економістів цікавить те, що в економіці інформація набуває зна-
чення базового чинника подальшого розвитку, виступаючи в якості 
ресурсу, послуги, товару, джерела доданої вартості і зайнятості. 
П. Друкер, засновник сучасного менеджменту, який назвав нинішній 
етап розвитку суспільства четвертою інформаційною революцією, 
вважає, що її особливістю стало те, що в сучасних умовах основного 
значення набуває не технологічне забезпечення інформаційно-
комунікаційного простору, а нова якість інформації для виробни-
цтва нового знання. Інформація перетворюється в різновид товару 
й інтегрується в систему капіталістичного виробництва. Вона стає 
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ключовим ресурсом усього суспільства, і вміння правильно вико-
ристовувати її є центральним завданням сучасного інформаційно-
комунікаційного простору [8, c. 168]. 

Культурологи займаються ціннісним характером інформації, 
виходячи з її ролі в розвитку як окремих індивідів, так і суспільства 
в цілому [9, c. 9].

Психологи досліджують новий психотип, що проявляється у вчин-
ках і рисах особистості людей, які користуються авторитетом у ме-
режевому суспільстві. Особлива риса цих людей – потреба у правді, 
або «інстинкт істини». Це пояснюється тим, що для тих, хто живуть, 
працюють, роблять висновки, приймають рішення і розуміють світ 
завдяки самостійному використанню інформації, доступ до прав-
ди – найважливіший життєвий ресурс. Замах на цей ресурс – тобто 
навмисне спотворення, фальсифікація і підміна реальності – зло-
чин, подібний до отруєння колодязів. Сьогодні, в інформаційному 
суспільстві, коли інформація стала джерелом життя, це вже не пере-
більшення [10, c. 155]. 

Політологи з’ясовують питання про те, як у галузі політики свобо-
да поширення й отримання інформації сприяє значному зростанню 
участі громадян у політичному процесі та досягненню консенсусу 
між різними соціальними групами та верствами населення. Провідні 
теоретики інформаційного суспільства, серед яких П. Дракер, 
Дж. Гелбрейт, Е. Тоффлер, пишуть про те, що інформація та знання 
перетворюються в джерело влади і засіб її здійснення, приходячи 
на зміну влади власності, починають чинити значний вплив на об-
ґрунтування управлінських рішень. 

З точки зору політологів, інформація – це відомості, що переда-
ються в різних формах, різними способами та в різних цілях, «є для 
політичних явищ такою ж базисною властивістю, як речовина й енер-
гія» і виступає як «складова частина, ядро комунікації» [11, c. 393]. 

Основним призначенням інформації є задоволення інформацій-
них потреб окремої людини, суспільства та держави. Саме людина, 
пише Б. Кормич, є кінцевим споживачем будь-яких даних і відомос-
тей і завдяки своєму мисленню здатна перетворити сукупність даних 
в те, що вважається інформацією [12, c. 8].

Інформація в принципі є надбанням суспільства, всіх організацій 
і людей. Без неї в суспільстві нічого не відбувається, це невід’ємний 
компонент будь-якого людського колективного або індивідуального 
вчинку, доцільної матеріальної чи духовної діяльності. Спроби через 



29

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

ті або інші причини її сховати, приховати, затамувати, засекретити 
призводять до протилежних дій, тобто стеження, виявлення, роз-
криття [13, c. 63]. 

У буденному розумінні споживача вільне отримання інформації 
передбачає можливість мати відкритий доступ до даних і відомостей, 
здатних вплинути на реалізацію прав та свобод людини і громадяни-
на. Потреби у людей різні в залежності від їхнього статусу й інтересів. 
Звичайна людина цікавиться інформацією про вакансії на ринку 
праці, про прогноз погоди на найближчі дні, про ціни на товари 
і продукти, необхідні для життєдіяльності. Бізнесмен цікавиться 
інформацією про курси валют, світові економічні показники, дані 
про діяльність контрагентів. Політик стежить за міжнародною і вну-
трішньодержавною політичною обстановкою, збирає відомості про 
політичних союзників і супротивників. Таким чином, у залежності 
від соціального статусу, кожна людина має власне коло інтересів, 
отримує необхідну конкретно їй інформацію [14, c. 15].

Що стосується політичної інформації, то вона являє собою су-
купність знань, повідомлень про явища, факти та події політичної 
сфери суспільства. З її допомогою передається політичний досвід, 
координуються зусилля людей, відбувається їх політична соціалізація 
й адаптація, структурується політичне життя [15, c. 111].

Інформація – це потужний політичний ресурс. І в інформаційно-
му суспільстві умови диктує той, у чиїх руках знаходяться інформа-
ційні мережі, ресурси, технології, і, звичайно ж, інформація. Завдяки 
інформації можна отримати та зберегти владу, домогтися впливу і 
реалізувати свій інтерес у політичній сфері. «Таким чином, отриман-
ня потрібної інформації стає специфічною метою будь-яких акторів, 
які діють в політиці і зацікавлені у впливові на владу. В силу цього 
процес здобуття інформації виступає як механізм, що забезпечує 
цілеспрямовані дії політичних акторів і дозволяє корегувати їхню 
поведінку» [16, c. 8]. 

Інформація сьогодні володіє величезними можливостями, вона 
рухає армії, змінює карту світу − «світ сьогодні такий, яка інформація 
про нього». Це думка Г. Юшкявічуса, радника генерального дирек-
тора ЮНЕСКО [17, c. 167]. Г.В. Атаманчук вважає, що інформація 
як сукупність будь-яких відомостей, даних, фактів, характеристик 
про відповідні предмети, явища, процеси, відносини, події, зібрані 
та систематизовані у придатну для використання форму, становить 
основу публічного управління [18, c. 240-241]. 
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Що ж таке інформаційна відкритість влади в сучасному 
суспільстві? 

У науковій літературі використовується категорія «доступ до 
офіційної інформації», який, наприклад, О. Афанасьєва пропонує 
розглядати «як публічно-правовий державний інститут, до того ж 
один із найважливіших конституційних інститутів сучасної держа-
ви...» [19, c. 147].

Д. Котиков вважає, що спосіб комунікації «доступ до інформа-
ції» реалізує права користувачів на одержання та використання 
інформації й обов’язки органів власника інформації щодо забез-
печення доступності такої інформації. Спосіб комунікації «до-
ведення інформації» реалізує права органів власника інформації 
та обов’язки користувачів інформації при поширенні та наданні  
інформації [20, c. 10].

Як зазначає М. Афанасьєв, право на доступ до офіційних докумен-
тів пов’язане зі свободою слова і друку, але воно багато в чому відріз-
няється від неї – як за правовими положеннями, так і за теоретичною 
підставою. Якщо свобода друку традиційно визначається як відсутність 
законодавчих обмежень на право отримувати та повідомляти інформа-
цію, то право на доступ до офіційних документів закріплене законом і 
підлягає виконанню органами державної влади» [21, c. 112].

Для позначення сукупності правових відносин у сфері забез-
печення використання інформації держави в громадянському 
суспільстві юристи запропонували поняття «публічне інформуван-
ня». «Публічне інформування – це цілеспрямоване забезпечення 
використання інформації держави у громадянському суспільстві, 
що здійснюється органами державної влади, переважно – централь-
ними органами виконавчої влади. Зміна соціальної інформації, яка 
використовується суб’єктами соціального управління, відбувається 
на основі конституційно-правових, адміністративно-правових та 
інформаційно-правових норм» [19, c. 7-8]. 

У зарубіжній літературі доступ до офіційної інформації обгово-
рюється у зв’язку з такими поняттями як свобода інформації та тран-
спарентність (прозорість) уряду. Зокрема, ці питання розкриваються 
в роботах Д. Банісара, Д. Майкла, Т. Мендела, Дж. Стігліца й ін.

Доступ до інформації в сучасному світі як чинник цивілізаційного 
розвитку сприяє досягненню наступних основних макросоціальних 
цілей:

– підвищенню соціальної відповідальності та підзвітності влади;
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– підвищенню ефективності і якості публічного управління;
– забезпеченню особистих, соціальних і громадянських прав лю-

дей у сфері доступу до інформації;
– підвищенню інформованості населення про стан суспільства й 

органи держави;
– формуванню політичної та правової культури, а також соці-

альної активності громадян як основних передумов демократичної 
участі тощо [22].

М. Афанасьєв зазначає, що доступ до інформації про діяльність 
органів державної влади дозволяє вирішити наступні завдання: за-
безпечення особистої свободи, соціальних і громадянських прав 
людей в умовах колосальної концентрації влади і можливостей 
маніпулювати громадською думкою у державних структур і оліго-
полій; підвищення соціальної ефективності органів публічної влади 
й управління, боротьба з корупцією; екологічна відповідальність 
держав і бізнесу [21, c. 117]. 

Те, що ми називаємо інформаційною відкритістю влади, амери-
канський професор Лючіо Піччі називає «читабельністю» держави. 
Цей термін ввів у науковий обіг Джеймс Скотт, який застосовував 
його для позначення здатності держави «читати» суспільство, розу-
міти колективні можливості населення, його забобони, обмеження 
та бажання, щоб удосконалити процес управління. Л. Піччі вико-
ристовує цей термін для позначення «читабельності» держави сус-
пільством. Як пише Л. Піччі, держава повинна бути «читабельною», 
щоб люди могли отримати доступ до неї; брати участь у справах 
держави й у демократичному процесі набагато легше, якщо діяль-
ність держави є зрозумілою та доступною. «Читабельність» держави 
нерозривно пов’язана з можливістю зробити її підзвітною громадя-
нам [23, c.117].

Як пише дослідник інформаційної відкритості політичної системи 
В. Смагін, «Якщо в попередню епоху відкритість влади для населення 
виражалася лише відображенням діяльності міністерств, відомств, 
державних високопосадовців у засобах масової інформації, то в ін-
формаційну постіндустріальну епоху відкритість політичної системи 
означає, крім посередницької ролі ЗМІ між владою і суспільством, 
встановлення прямого та зворотного (двостороннього) зв’язку органів 
влади та населення. Ключову роль у цій ланці відіграє організація 
доступу громадян до суспільно-важливої політичної, правової та еко-
номічної інформації, налагоджений зворотний зв’язок» [24, c. 3].
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Реалізація принципу прозорості в діяльності законодавчих орга-
нів полягає в тому, що інформація не може бути закрита, повинен 
бути налагоджений процес обміну інформацією між законодавчим 
органом і населенням країни. Транспарентність – це не просто до-
ступ громадян до всіх рішень і дискусій у парламенті. Це середови-
ще, в якому процес прийняття рішень відбувається в умовах повної 
відкритості, наприклад, шляхом прямого ефіру телебачення або 
Інтернету. Депутати повинні мати можливість зв’язку з громадяна-
ми. Тому необхідно модернізувати роботу парламентів зі зв’язків 
з громадськістю, розвивати інформаційні технології для отримання 
інформації з використанням досвіду зарубіжних країн [25, c. 275].

Л. Лепіхова запропонувала визначення відкритості політичної 
влади. На її думку, «Відкритість – це властивість політичної влади, 
що забезпечує наявність у системі політичних відносин широких 
каналів взаємопроникнення для всього спектру соціальних, еко-
номічних і політичних сил». Л. Лепіхова вважає, що «Відкритість 
політичної влади передбачає вільний доступ комунікації як з боку 
інститутів громадянського суспільства, пересічних громадян, так і 
з боку політичної влади (відкрита влада стає підзвітною суспільству 
та прозорою в організації і діяльності свого бюрократичного апара-
ту). Тому категорія «відкритість політичної влади», з одного боку, 
носить соціально-комунікативний характер, оскільки прискорює й 
удосконалює процес комунікації між політичною владою та інститу-
тами громадянського суспільства, а з іншого боку – функціональний, 
бо сприяє оптимізації регулятивних політичних процесів [26].

О. Олександрова вважає, що інформаційна відкритість – це пра-
вовий режим інформації, що міститься в інформаційних системах, 
який передбачає обов’язок державних органів та органів місцевого 
самоврядування забезпечувати реалізацію конституційного права 
кожного на інформацію [27, c. 9]. 

Останнім часом у науковій літературі використовується спеціаль-
ний термін е-прозорість. Під прозорістю розуміється максимально 
можливу доступність інформації та діяльності державного апарату 
і формування механізму громадського впливу на сферу приватного 
й державного адміністрування за допомогою представницьких ін-
ститутів [28, c. 58]. 

Н. Гудима пропонує під принципом прозорості розуміти обов’язок 
системи державної влади гарантувати громадянам можливість одер-
жувати реальну інформацію про змістове навантаження державного 
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управління та вплив управлінської діяльності на суспільство, а під 
принципом відкритості – здійснення громадянами управління дер-
жавними справами шляхом прийняття або впливу на прийняття 
управлінських рішень [29, c. 79-80].

Деякі дослідники вважають, що поняття «прозорість» і «відкри-
тість» є синонімами. Так, наприклад, Є. Тихомирова, хоча і визнає 
наявність специфіки в даних поняттях, однак, вважає, що вони си-
нонімічні [30, c. 38]. 

Перше десятиліття ХХІ століття стало свідком стрімкого розви-
тку наукових досліджень, розробки програмного забезпечення та 
повсякденної практичної діяльності у галузі, яку фахівці визначили 
широким поняттям «онлайн-деліберація». Це означає, що в умо-
вах становлення інформаційного суспільства в якості основного 
інструменту функціонування деліберативної демократії бачиться 
Інтернет-форум, учасники якого детально обговорюють наявні під-
ходи до вирішення проблеми та досягають згоди щодо найбільш 
прийнятного з них. Принципово важливо, що деліберація передба-
чає збагачення думки індивіда і навіть її можливий перегляд після 
знайомства з позиціями інших учасників дискусії, й у цьому плані 
вона істотно відрізняється від дебатів, головне завдання яких полягає 
в тому, щоб відстояти свою точку зору через доказ неспроможності 
аргументів опонента. Прихильники онлайн-деліберації зазвичай 
бачать Інтернет як мережу комунікації відносно вільну для делібе-
ративної діяльності.

Дослідження джерелознавчої бази та ступеня розробленості 
поняття дозволили зробити висновок про те, що інформаційна 
відкритість політичних і державних інститутів не була предметом 
спеціального дослідження у вітчизняній політичній науці. В укра-
їнській науковій літературі це питання розглядається в основному 
вченими-правознавцями, фахівцями з різних галузей права, насам-
перед, з конституційного й інформаційного права. 

У статті зроблено спробу проаналізувати поняття «інформаційна 
відкритість влади» через розкриття сутності понять «інформація», 
«доступ до інформації», «політична інформація». Зроблено висно-
вок про те, що інформаційна відкритість підвищує соціальну відпо-
відальність, ефективність, якість управління та підзвітність органів 
державної влади, покращує умови для реалізації особистих, соціаль-
них і громадянських прав людей на доступ до інформації про сус-
пільство і державу; сприяє поліпшенню можливостей громадян для 
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участі в суспільно-політичному житті, підвищенню їхньої політичної 
та правової культури.

У нормативно-правовій базі закладені основи інформаційної від-
критості політичних і державних інститутів України, що забезпечу-
ють реальний доступ громадян і організацій до інформації. Однак 
дана сфера потребує подальшого розвитку понятійного апарату, 
який повинні забезпечити відповідні нормативні правові акти кон-
кретних державних органів. 
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В статье сделана попытка проанализировать понятие «информацион-

ная открытость власти» через раскрытие сущности понятий «инфор-
мация», «доступ к информации», «политическая информация». Сделан 
вывод о том, что информационная открытость повышает социальную 
ответственность, эффективность, качество управления и подотчетность 
органов государственной власти, улучшает условия для реализации личных, 
социальных и гражданских прав людей на доступ к информации об обще-
стве и государстве; способствует улучшению возможностей граждан для 
участия в общественно-политической жизни, повышению их политической 
и правовой культуры. 

The article attempts to analyze the concept of «informational openness 
of power» through the disclosure of the essence of the concepts of «information», 
«access to information», «political information». The conclusion is made that 
information openness increases social responsibility, efficiency, quality of 
management and accountability of state authorities, improves the conditions for 
realization of personal, social and civil rights of people to access information about 
society and the state; promotes better opportunities for citizens to participate in 
socio-political life, and to increase their political and legal culture.
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УДК 342.33:340.12

Пехник А. В., НУ «ОЮА»

РОЗПОдІЛ ВЛАдИ: сУчАсНИй ПОгЛЯд
В даній статті представлений аналіз теорії розподілу влади в її 

історичному аспекті, враховуючи світовий досвід застосування цієї 
концепції. Головна увага приділяється зміні акцентів щодо змісту теорії 
розподілу влади, з урахуванням світового досвіду та сучасних тенденцій 
розвитку суспільства та держави. 

Влада є одним із найважливіших та найрізноманітніших соціаль-
них феноменів. У сучасному світі влада як прояв впливу та контролю 
пронизує суспільство та підкорює собі індивіда. Уявлення про владу 
обумовлені складністю її природи та багатоаспектністю її функцій 
і, як правило, ґрунтуються на власному життєвому досвіді, виходячи 
з конкретних ситуацій. 

Загальноприйнятим є те, що сучасна демократична держава по-
винна бути заснована на принципі поділу влади. Впровадження 
доктрини поділу влади в конкретних умовах розбудови Української 
держави стає вкрай актуальним не лише з погляду утвердження 
в ній демократії та верховенства права, а, насамперед, з точки зору 
потреби запобігання політико-правовим конфліктам усередині дер-
жавної влади, які супроводжують розвиток нашої держави останні-
ми роками. Водночас віднесення ідеї поділу влади до базових засад 
демократії, її сприйняття як самодостатньої конституційної цінності 
відповідає усталеним загальноєвропейським політичним і правовим  
традиціям [8, c. 32]. 

Утвердження правової держави, що здатна забезпечити ефектив-
не та демократичне урядування і гарантувати громадянські права й 
свободи, багато в чому залежить від організації політичної влади, її 
диференціації (поділу) на окремі гілки (галузі), які стримують і врівно-
важують одна одну, а також взаємодіють на основі правил, передбаче-
них Конституцією та законами, заради досягнення загальносуспільних 
цілей. Між гілками влади часто відбувається боротьба з приводу їхніх 
повноважень та правового становища в системі органів державної 
влади, виникають розбіжності в поглядах стосовно застосування теорії 
розподілу влади до конкретних суспільно-політичних умов. 

Сьогодні Українська держава перебуває у перехідному стані, а 
дисбаланс між виконавчою та законодавчою гілками влади,  нечіткість 
© Пехник А. В., 2017
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розподілу повноважень між ними створюють перешкоди на етапі 
демократичної консолідації. Для стабілізації політичного життя 
українського суспільства, утвердження стійкого конституційного 
порядку дуже важливим є правильне розуміння завдань і механізмів 
поділу державної влади. За останні десятиліття відносини між трьома 
гілками державної влади (законодавчою, виконавчою та судовою) 
змінилися. Виконавча й законодавча гілки влади стали більш взаємо-
залежними. Повноваження законодавчої влади щодо притягнення 
виконавчої влади до відповідальності було ослаблено [6]. 

Незважаючи на те, що загалом принцип «поділу влади» прийняли 
всі держави-члени, упродовж останніх років мали місце конфліктні 
та напружені ситуації, що викликає занепокоєння. Такі думки були 
сформульовані у звітах Генерального секретаря Ради Європи за 2014 і 
2015 роки, а також у ситуаційних звітах КРЄС за 2013 і 2015 роки [9]. 

Українська правова наука зараз стоїть перед завданням як пошу-
ків шляхів до усунення внутрішніх протиріч в Конституції України, 
так і необхідністю напрацювання теоретичних положень, які лягли 
б в основу обґрунтування оптимальної моделі функціональної 
структуризації державної влади з урахуванням того, що державна 
влада є лише однією з форм здійснення єдиної і неподільної влади 
народу [12].

Мета статті полягає у визначенні нового погляду на зміст механіз-
му стримувань і противаг. Для реалізації мети потрібно розв’язати 
такі завдання: 

– розкрити місце й роль механізму стримувань і противаг у по-
літичній системі;

– виявити особливості функціонування гілок влади у державах 
з різними формах правління; 

Розподіл влад – необхідна передумова торжества ідей верховен-
ства права і правового закону, зміцнення заснованої на них закон-
ності, захисту прав і свобод людини і громадянина. Підвалини для 
розвиту цієї доктрини були закладені ще античними мислителями, 
які виходили з існуючої історичної дійсності, наголошували на необ-
хідності поділу праці між окремими прошарками рабовласницького 
суспільства, на потребі функціонування різних державних органів, 
з притаманними їм специфічними завданнями та функціями; відзна-
чали важливість їх повноважень.

Принцип поділу влад – це модель побудови державного апарату, 
відповідно до якої влада повинна бути розподілена між законодав-
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чими, виконавчими та судовими органами. Причому кожна влада, 
стосовно до інших – самостійна і незалежна, що унеможливлює 
узурпацію всієї влади в державі певною особою чи окремим органом. 
Отже, головна ідея такого поділу полягає в запобіганні існуванню 
державної структури, яка могла б зосередити надзвичайні повнова-
ження, котрі мають належати до різних гілок влади, запобігати ство-
ренню передумов для безконтрольного здійснення або зловживання 
владними повноваженнями [13, c. 8].

Сам термін «поділ влади» є умовним, бо, як було сказано, по-
літична влада представлена різними видами органів, але завжди 
залишається єдиною і концентрується в народі. Між тим цей термін 
досить вдало загострює увагу на необхiдності диференціацiї функцій 
державних органів, які здiйснюють цю єдину владу. Така диферен-
ціація має об’єктивний характер і відображає необхідність розподілу 
праці між різними гілками політичної влади [16, c. 17]. 

Теорію поділу влади можна розглядати з двох сторін: з точки зору 
структурного оформлення влади і з точки зору забезпечення демо-
кратичних засад у суспільстві. Вона передбачає обґрунтування ідеї 
організації і здійснення державної влади на основі раціонального 
розподілу праці в рамках державного механiзму як єдиної системи 
органів, що знаходяться у певному спiввідношенні i органiзаційно 
відокремлені. Розподіл влади потребує чiткого розмежування 
функцій i закріплення кордонiв між гілками влади, прерогатив, 
забезпечення їх юридичної самостійності і певної незалежності, 
ділової взаємодії i взаємного стримування. Цей принцип вимагає 
ефективного контролю i нейтралізації неконституційних дій кожної 
з гілок влади, збалансування повноважень і певного суперництва, 
рівноправного партнерства і недопущення непомірного підвищення 
ролі одного органу за рахунок статусу іншого. З цього випливає, що 
поділ влади є обов’язковою умовою знищення деспотизму і свавілля, 
недопущення зловживання владою й її узурпації, є необхідною пере-
думовою помірного правління, забезпечення суспільного порядку i 
законності, гарантії прав і свобод особи. Саме на основі поділу влади 
виникає плюралiстична демократія, вільна гра політичних сил як 
важливий засіб врівноваження протилежних класових, групових і 
приватних інтересів, вирішення об’єктивно існуючих соціальних 
протиріч [3, c. 8].

Сам розподіл влад не є самоціллю головне щоб цей розподіл за-
безпечував свободу кожної людини. принцип поділу влади має бути 
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 покладений в основу державності не тільки через його функціональ-
ну корисність, але і з метою захисту прав людини [9, c. 433].

Критеріями розмежування гілок влади є неподільність владних 
функцій, особливий характер формування державних органів, що 
об’єднані в рамках однієї гілки влади, публічність діяльності суб’єктів 
влади (тобто, відсутність потреби у спеціальному державному орга-
ні для надання публічного характеру рішенням суб’єктів владних 
повноважень), повнота влади, яка визначається змістом та обсягом 
компетенції державних органів, кінцевим характером їх рішень та 
обов’язковим характером цих рішень для фізичних або юридичних 
осіб, державних органів і посадових осіб, конституційне закріплення 
противаг і балансів, які виключають можливість втручання на закон-
них підставах у діяльність державних органів, що входять до різних 
гілок влади, а також конституційність здійснення владних функцій 
у рамках гілки влади [12].

Додаковими ознаками розмежування гілок влади, є наявність 
власної компетенції, певного комплексу повноважень і обов’язків, 
за допомогою яких суб’єкти влади виконують свої функції, самостій-
ність, тобто можливість суб’єктів влади здійснювати свої функції не-
залежно від інших державних органів, виключення підпорядкування 
будь-якому зовнішньому керівництву, а також незалежність суддів), 
виключність повноважень суб’єктів влади, об’єднаних в рамках од-
нієї гілки влади. 

Основні постулати названої доктрини мали великий вплив 
на вироблення вчення про сутність влади, способи і форми її орга-
нізації, механізм взаємодії державних органів, функціонування по-
літичної системи, на дослідження проблем суверенітету, демократії, 
парламентаризму й інших принципових політологічних питань. 
Концепція розподілу влади втілена в конституціях більшості країн 
світу, зокрема України. Історія, культура та правові традиції дер-
жав значно різняться між собою, призвели до формування різних 
моделей конституційного устрою, які в багатьох випадках постійно 
розвиваються. Глобалізація й збільшення впливу міжнародних і єв-
ропейських організацій вимагають зміни конституційного устрою 
окремих держав. 

Можна говорити про існування двох аспектів, що відображають 
складний і суперечливий характер становлення доктрини розподілу 
влади. Перший аспект стосується обґрунтування ідеї організації та 
здійснення державної влади на основі раціонального розподілу праці 
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у межах державного механізму як цілісної системи органів, які пере-
бувають у визначеному співвідношенні та є організаційно відокрем-
лені, а також чіткого розподілу функцій між ними, забезпечення їх 
юридичної самостійності, ділової взаємодії та взаємостримування. 
Другим аспектом є трактування розподілу влади, як умови знищен-
ня і запобігання деспотизму, недопущення зловживання владою та 
її узурпації; як передумови поміркованого правління, забезпечення 
порядку і законності; як гарантії прав і свобод особистості та вільної 
гри політичних сил; як важливого засобу врівноваження протилеж-
них інтересів, стабілізації суспільного ладу та його збереження від 
анархії і тиранії.

Гілки державної влади демократичної держави повинні доповню-
вати одна одну; жодна з них не повинна бути вищою або домінувати 
над іншими. В демократичній державі саме воля народу, виражена 
за допомогою належного демократичного процесу (народний суве-
ренітет), має верховенство. Також було би помилкою уявляти, що 
будь-яка з трьох гілок влади коли-небудь зможе діяти в повній ізо-
ляції від інших. Ці три гілки влади покладаються одна на одну для 
надання повного спектру соціальних послуг, необхідних у демокра-
тичному суспільстві. Так, у той час як законодавча влада формує за-
конодавчу базу, судова влада тлумачить і застосовує її як основу для 
своїх рішень, а виконавча влада часто відповідає за виконання цих 
рішень в інтересах суспільства [5]. Таким чином, ці три гілки влади 
функціонують в умовах взаємозалежності або конвергенції й дивер-
генції. Відповідно, повного «поділу влади» не може бути [2]. Навпаки, 
у здоровій демократичній державі три гілки влади функціонують 
на основі системи стримувань і противаг, а тому кожна з них відпо-
відає перед іншими в інтересах суспільства в цілому. Тому потрібно 
визнати, що певний рівень напруженості між гілками влади в демо-
кратичній державі є неминучим. Якщо існує така напруженість, вона 
показує, що кожна гілка влади забезпечує необхідну перевірку дій 
інших гілок і, таким чином, сприяє підтриманню належної рівноваги. 
Якби між цими трьома гілками влади не було такої напруженості, 
виникла б підозра, що одна чи дві гілки влади перестали стежити за 
відповідальністю інших гілок у інтересах суспільства, а тому одна чи 
дві гілки влади отримали перевагу над іншими. 

Усі три гілки влади володіють значними повноваженнями. 
Законодавча влада розробляє закони й формує бюджет держави. 
Виконавча влада здійснює свої повноваження навіть з  використанням 
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фізичної сили (у рамках закону) для дотримання та виконання за-
конів держави. Судова влада не лише вирішує питання, що мають 
фундаментальне значення для окремих громадян і суспільства в ці-
лому, але й впливає своїми рішеннями та ухвалами навіть на звичай-
ні справи окремих людей, які шукають допомоги в судах [4]. Далеко 
не завжди у конкретних конституціях ми стикаємося з наявністю 
саме трьох гілок влади. В таких латиноамериканських держав як 
Нікарагуа, Колумбія та Бразилія, в яких поряд з трьома класичними 
владами виділено ще й четверту – виборчу владу. В інших конститу-
ціях вказується на наявність «контрольної влади» [1]. 

Теорія розподілу влади в її початковому трактуванні була най-
більш повно реалізована в Конституції США 1787 році. З точки зору 
закріплення системи поділу влади, Конституція США є класичною. 
Більшість конституцій світу сприйняли таку систему iз закріплен-
ням стримувань і противаг, враховуючи свої внутрішні iсторичні, 
політичні, економічні та iнші особливості. До елементів системи 
стримувань і противаг відносять: встановлення певної строковoсті 
повноважень посадових осiб і органів; несумісність депутатського 
мандату з зайняттям посади в апараті управління; право вето на за-
конопроекти; право розпуску парламенту; контроль за законодавчою 
владою, який здійснюється народом у ході виборів; незалежність 
судового корпусу [17, c. 258]. Крім того, до системи стримувань і про-
тиваг можна віднести наявність у парламенту контрольних функцій 
та інше.

В Конституції США можна прослідкувати вплив як засновників 
цієї теорії, так і британських конституційних зразків початку XVIII 
століття. Законодавчі повноваження були запропоновані Конгресу, 
який складався із двох палат: Сенату і Палати представників 
(ст.1). Виконавча влада ввірена Президенту (ст.2), а судова влада – 
Верховному суду США, а також судам, встановлених Конгресом (ст.3). 
З одного боку, для конституційного будівництва США характерна 
висока ступінь організаційного відокремлення. Так, Президент і 
члени його кабінету не вправі знаходитись в палаті Конгресу і при-
ймати участь в його голосуванні. Президент не наділений правом 
законодавчої ініціативи. Конгрес і Президент обираються окремо. 
Члени кабінету відповідальні тільки перед Президентом.

З другого боку діє система «стримувань і противаг». Закони 
приймаються в Конгресі, але кожний законопроект попередньо 
подається Президенту, який може його не підписати і направити 
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з своїми зауваженнями в ту палату, звідки і надійшов законопроект. 
Остаточне слово належить Конгресу. Президент наділений укладати 
міжнародні договори, але які потребують схвалення в Сенаті (двома 
третинами від присутніх в сенаторів). Президент призначає послів, 
інших посадових осіб і суддів Верховного суду, але повинен це ро-
бити «з поради і згоди Сенату». Верховний суд має право об’являти 
неконституційними акти Конгресу і Президента. 

Створений в США американський варіант розділення влади ста-
ли називати системою «стримувань та противаг». Вона повинна була 
не тільки попередити узурпаторські тенденції однієї із трьох віток 
влади, але й забезпечити стабільність державних правових інститутів 
і безперервність функціонування самої державної влади [11, c. 15]. 
Hа практиці здійснення принципу розподілу влади ніколи не спів-
падало з тією моделлю, яка зафіксована в конституції. Державний 
механізм постійно мінявся в ході розвитку американського сус-
пільства, зміни ролі США на світовій арені. Він володіє достатньою 
гнучкістю щоб пристосовуватися до змін, що відбуваються в країні, 
щоб в найбільшій степені співпадати інтересам правлячих кіл в 
даний період. Однак, хоч в юридичній компетенції вищих органів 
влади, як і в їх фактичних повноваженнях, практичній діяльності і 
взаємовідносинах проходили суттєві зміни, сам принцип розподі-
лу влади ніколи не переставав діяти, визначати основу державного 
механізму. 

Щоб зрозуміти, як реально діє державний механізм, оснований 
на принципі розподілу влади, не можна розглядати кожну з її гілок 
як якійсь абстракції, взаємодіючі між собою незмінно по одній і тій 
самій схемі. Конкретний характер цих взаємовідносин знаходиться 
в постійному процесі зміни. В значній мірі він залежить від політич-
них і соціально-економічних факторів, потреб і інтересів пануючого 
і інших класів, прошарків і груп населення, їх реальних можливостей 
чинити тиск на прийняття державних рішень, співвідношення сил 
між демократичною і республіканською партіями, міжнародного 
положення США [10, c. 84].

Загалом, сучасні конституції можна розподілити на дві основ-
ні групи: ті, в який принцип поділу влади зафіксовано без-
посередньо; ті, в яких принцип поділу влади передбачається 
імпліцитно (на кшталт того, як це представлено у Конституції США). 
До першої групи відносяться Азербайджан, Албанія, Білорусь, 
Вірменія, Болгарія, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Польща. 
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У Конституції Молдови (ст.6), крім простого переліку влад,  вказується 
на  необхідність  взаємодії трьох гілок влади. Так саме розгорнуте ви-
кладення принципу поділу влади представлено в ст.3 Конституції 
Казахстану. До другої групи відносяться США, Австрія (в якій також 
окремо названо всі три класичні гілки влади; законодавчій владі 
присвячено повністю розділ ІІ, виконавчій – частина А розділу ІІІ, і 
судовій – частина В розділу ІІІ) та визначено сферу їх компетенції, але 
саме формулювання «поділ влади» не зустрічається. До цієї ж групи 
можна віднести Андорру, в якій йдеться про окремі вищі органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади; Бельгію (де в ст.36, 37 та 
40, подібно до Конституції США, визначено органи, яким належить 
законодавча, виконавча і судова влада); Данію (в ст.3 йдеться про три 
влади та органи, які здійснюють відповідні повноваження); Ірландію 
(ст.6 цієї Конституції надає перелік всіх державних влад); Ісландію 
(ст.2 визначає органи-носії трьох влад: Альтинг, Президент, органи 
виконавчої влади, суди). Також, до цієї ж групи Бабенко К., відносить 
і ті конституції, у яких надається перелік чи то спеціальним органам, 
що виконують функції трьох гілок влади, чи то самим функціям. 
До таких Конституцій відноситься Основний Закон ФРН, оскільки 
у ст.20 йдеться не стільки про поділ влади, скільки про спеціальні 
органи законодавства, виконавчої влади і правосуддя. Сюди ж слід 
віднести Конституцію Греції, де в ст.26 надається перелік державних 
органів, які виконують окремі державні функції [1]. 

У деяких конституціях можна зустріти й спеціальні розділи при-
свячені висвітленню основних принципів та механізмів взаємодії 
окремих гілок влади. Зокрема у Конституції Франції це розділ 
п’ятий, який визначає основи взаємовідносин між законодавчою і 
виконавчою владою. При цьому надзвичайний інтерес становлять 
ті положення вміщені у даному розділі, які гарантують не тільки не-
можливість втручання однієї влади в сферу компетенції іншої, але 
й передбачають ряд моментів коли компетенція однієї влади може 
тимчасово переходити до органів іншої гілки влади [1].

Тобто, важливою складовою забезпечення реалізації принципу по-
ділу влади є не лише гарантування незалежності і самостійності окре-
мих гілок державної влади, але забезпечення взаємодії між ними. Це 
передбачає необхідний розподіл повноважень, що дозволяє утворити 
цілісний механізм стримувань і противаг для запобігання зловживан-
ню владою та необхідну співпрацю між владами з метою досягнення 
максимальної ефективності в управлінні суспільством [1].
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Таким чином, теорія розподілу влади закріплена в багатьох кон-
ституціях, при цьому конкретні форми її реалізації досить різні. В той 
час, як в деяких країнах поєднання тими ж органами функцій різних 
влад, рахується недопустимим, в інших – склались інші традиції. В ба-
гатьох країнах виключається можливість наділення виконавчої влади 
правом видання законів. Є і країни в яких за певних умов допустиме 
видання законів виконавчими органами (Президент, уряд).

Прихильники бачать в теорії розподілу влади один із осно-
воположних принципів демократії. У теорії розподілу влади є й 
інші аргументи в її користь. Перш за все, це історичний досвід, під-
тверджуючий гідність теорії на різних етапах розвитку людської 
цивілізації, в далеко не однакових умовах: політичних, соціальних, 
економічних. Треба мати на увазі, що теорія розподілу влади має 
не тільки прихильників, але й противників, які докоряють їй в заста-
рілості, відірваності від реального сучасного світу. Як правило, спір 
ведеться на рівні філософських роздумів, але є й випадки коли він 
використовується для вирішення прагматичних завдань.

В центрі уваги наводиться, як правило, проблема раціональності 
та ефективності. Критики відкрито нарікають, в зв’язку з цим, що 
затримки з часом переважають гідність теорії розподілу влади. З по-
зиції народовладдя слабим і незахищеним надається право контр-
олю за дотриманням законів, а відносна самостійність керівництва 
породжує бюрократизм, корупцію і посилення внутрішньо парла-
ментських позицій. Протиріччя між владами паралізують механізм 
управління, роблять неможливим проведенням цілеспрямованої 
політики.

Суть теорії розподілу влади якраз в цьому і полягає, щоб уникну-
ти конфліктів, які народжуються протистояннями між гілками влади. 
Розділення функцій між державними органами відбувається таким 
чином, щоб скласти необхідну єдність, взаємозалежний комплекс, 
який би забезпечував погоджене управління державними справами. 
Демократична організація держави передбачає, що носієм законо-
давчої влади виступає парламент. 

В. Костицький, говорить про нову теорію розподілу влади, яка 
передбачає поділ на три рівні: влада народу, представницька влада 
та функціональна влада, а також визначено гілки влади представ-
ницької (законодавча, президентська та місцеве самоврядування) і 
функціональної (виконавча, судова, контрольно-наглядова і атеста-
ційна) [12].
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Україні потрібно здійснити конституційні зміни, але із урахуван-
ням негативного досвіду минулих років. Удосконалення потребують 
такі механізми: затвердження програми Кабінету Міністрів України 
під час формування уряду; введення інституту вотуму довіри уряду, 
зокрема у зв’язку із прийняттям окремих законопроектів, що опти-
мізує взаємодію уряду та парламенту; можливість дострокового роз-
пуску парламенту президентом у відповідь на вотум недовіри уряду; 
запровадження індивідуального вотуму недовіри членам уряду; 
збільшення впливу уряду на законодавчу діяльність Верховної Ради 
України через надання уряду можливості впливати на формування 
порядку денного парламенту та надання пріоритетності урядовим 
законопроектам; передбачення санкції стосовно посадових осіб і ор-
ганів державної влади за невиконання ними процедур, визначених 
Конституцією та законами України [15].

Правове забезпечення реалізації принципу поділу державної 
влади, не може обмежуватись виключно фактом наявності чи від-
сутності в конституції положення про існування незалежних і само-
стійних гілок державної влади. Правові норм забезпечують гарантії 
несумісності функцій окремих гілок влади та гарантії правомірного 
впливу одних гілок влади на інші. Науковці виділяють чотири типи 
цих конституційних норм: а) норми, які гарантують розподіл ком-
петенції; б) норми, які забезпечують самостійність при здійсненні 
повноважень; в) норми щодо можливості протиставлення своєї точ-
ки зору рішенням іншої гілки влади; г) норми, які уможливлюють 
ефективний контроль над діяльністю інших органів, які поєднуються 
з існуванням спеціального правового механізму недопущення зміни 
державного ладу неконституційним шляхом [1].

На думку В. Забарського, принцип розподілу державної влади, не є 
її базовою умовою, а виконує суто функціональну роль, яка може бути 
представлена через три завдання: а) інституціоналізація суперни-
цтва між окремими суб’єктами влади; б) забезпечення контролю над 
органами державної влади; в) запобігання небажаній і небезпечній 
концентрації влади в руках тих чи інших державних органів; г) забез-
печення ефективного функціонування влади і управління [7, c. 30].

На думку І.Забокрицького, поділ влади є явищем, яке охоплює: 
а) різноманітні моделі організації влади, які конституційна теорія 
на державному рівні вводить до концепції «форма правління»; б) різ-
номанітні рівні такого поділу, що відбувається як горизонтально 
(на рівні, як правило, вищих органів державної влади), так і верти-
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кально (що є притаманним класично федеративним державам). При 
цьому вертикальний поділ у межах реалізації принципу субсидіар-
ності може бути багаторівневим (наднаціональний-національний-
федеральний-локальний) і з розвитком сучасних держав, а також 
міждержавних зв’язків тяжіє до свого удосконалення та розгалужен-
ня, особливо в межах транснаціоналізації – поширення на міжнарод-
ний та насамперед наднаціональний рівень [ 8]. 

Отже, метою створення системи стримувань і противаг є реаліза-
ція принципу розподілу влади. Головне завдання і призначення цієї 
системи – забезпечення політичної стабільності та безперервність 
функціонування державної влади. Узгодження дій всіх гілок влади, 
недопущення кризи діяльності державного механізму. Під системою 
стримувань і противаг розуміється сукупність законодавчо закріпле-
них повноважень, засобів, форм, методів і процедур призначених для 
забезпечення реалізації принципу розподілу влади, недопущення 
домінування будь-якої гілки влади та досягнення динамічної ста-
більності між ними. 

І як правильно визначає В. Забарський, важливішою умовою 
становлення і розвитку демократичної правової держави, в якій реа-
лізовано принцип поділу державної влади, є налагодження системи 
постійного та ефективного взаємозв’язку між державною владою і 
суспільством [7]. Розподіл влад – це резюме і показник розвитку права 
і держави, організаційний вираз правового характеру держави, необ-
хідна передумова для правової законності і режиму панування права. 
Без належного розподілу влад не може існувати правової держави і 
правових законів. 

В цілому, усі три гілки влади надають публічні послуги й повинні 
відповідати одна перед одною за свої дії. У демократичній державі, 
заснованій на принципі верховенства права, жодна з гілок державної 
влади не може діяти у власних інтересах; вони діють у інтересах на-
роду в цілому. 
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В данной статье представлен анализ теории разделения властей в ее 
историческом аспекте, учитывая мировой опыт применения этой кон-
цепции. Главное внимание уделяется изменению акцентов относительно 
содержания теории разделения властей, с учетом мирового опыта и со-
временных тенденций развития общества и государства. 

This article presents an analysis of the theory of separation of powers in its 
historical aspect, taking into account the world experience of applying this concept. 
The main attention is paid to changing the emphasis on the content of the theory 
of separation of powers, taking into account the world experience and current 
trends in the development of society and the state. 
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Охарактеризовані типи та моделі модернізації. Визначені основні факто-
ри, притаманні певним напрямам та сферам реалізації модернізаційних 
проектів держави. Досліджені позитивні та негативні наслідки впровад-
ження таких проектів. Висвітлені погляди різних науковців щодо змісту 
категорій модернізація та глобалізація. 

Сучасний етап існування держави характеризується проявом тен-
денції модернізації всіх сфер функціонування держави і суспільства 
та розвитком інтеграційних процесів у світі. Тож саме на перетині 
цих явищ слід аналізувати функціонування інституту держави. Дана 
стаття і присвячена дослідженню такого взаємозв’язку та взаємовп-
ливів модернізації і глобалізації. 

Модернізація є важливим показником ефективності розвитку дер-
жави, її інститутів та системи управління і, відповідно, необхідною 
умовою демократичної, соціальної, політичної та культурної транс-
формації суспільства. Але нерідко вона спричиняє кризові явища, по-
роджує глибокі суперечності, що визначають як «кризу ефективності 
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В данной статье представлен анализ теории разделения властей в ее 
историческом аспекте, учитывая мировой опыт применения этой кон-
цепции. Главное внимание уделяется изменению акцентов относительно 
содержания теории разделения властей, с учетом мирового опыта и со-
временных тенденций развития общества и государства. 

This article presents an analysis of the theory of separation of powers in its 
historical aspect, taking into account the world experience of applying this concept. 
The main attention is paid to changing the emphasis on the content of the theory 
of separation of powers, taking into account the world experience and current 
trends in the development of society and the state. 
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національних держав», «кризу легітимності міжнародних інститутів», 
«кризу легітимності влади» тощо. 

Однак попри можливість певних негативних аспектів модерні-
заційні проекти держави – ознака сучасного стану цивілізаційного 
поступу, а глобалізаційні процеси у світі прискорюють впроваджен-
ня таких проектів, потребуючи певної уніфікації державотворення. 
Модернізація закономірно розглядається як інтернаціональний 
процес та один із варіантів суспільного розвитку, що приводить 
до вдосконалення та накопичення позитивних кількісних та якісних 
змін: економічних, соціальних, демографічних, культурних та ін. 
Модернізація сьогодні охоплює переважну більшість країн, ство-
рюючи модель сучасного транснаціонального світу та змінюючи 
форми і специфіку політики національних держав. Таку точку зору 
на співвідношення модернізації і глобалізації поділяє значне коло до-
слідників, які аналізують глобалізаційні трансформації, досліджують 
передумови глобалізації, її впливи на системні зміни в різних сферах 
державної політики чи життєдіяльності суспільства. Зокрема, такої 
позиції дотримуються Р. Войтович, І. Радзієвський, С. Сорока та інші 
науковці.

Але існують і відмінні погляди на дану проблему. Наприклад, 
дещо іншої позиції дотримується американський учений П. Ратленд. 
Відповідно до його поглядів глобалізація приходить на зміну мо-
дернізації, а тому вона не є одним із факторів здійснення остан-
ньої. На думку вченого, до приходу глобалізації «економічний та 
політичний розвиток трактувався як зміна стадій або подій, про-
сторово поділених кордонами суверенних держав... З приходом 
глобалізації таке розуміння історії людства замінено синхронним 
баченням, яке фіксує події одночасно, не розподіляючи їх у просторі  
та часі» [7, с. 15]. 

Можна виявити три прояви ідеї модернізації, кожен з яких буде 
релевантним процесу глобалізації та ролі держави. По-перше, це 
усвідомлення того, що модернізація є процесом змін, які неможливо 
повернути, і таким, що змінює природу національних суспільств. По-
друге, порівняння між національними суспільствами призводить до 
висновку, що деякі суспільства є більш модернізованими, ніж інші, і 
що культури та практики, пов’язані з модернізацією, нерівномірно 
розподілені у Світі. По-третє, різні національні суспільства або певні 
регіони можуть демонструвати більшу або меншу ступінь модерні-
зації [10].
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Більшість дослідників появу стійких глобалізаційних тенденцій 
пов’язують з розпадом Радянського Союзу, що призвело до утвер-
дження нової моделі політичних та культурних цінностей і спричи-
нило нагальну потребу модернізації системи державного управління. 
При цьому саме глобалізація значною мірою впливає на модерніза-
цію національних систем державного управління, відкриваючи нові 
можливості розвитку людства, інтегруючи інтереси та можливості 
у реальному часі. 

Як наслідок, будь-яка країна, незважаючи на свою специфіку, 
може скористатись економічними, геополітичними та технологіч-
ними перевагами, які з’являються за умови відкритості та активної 
співпраці з міжнародною спільнотою. 

Саме нерівні умови розвитку національних держав стають од-
ним із факторів, який обумовлює потребу виникнення модернізації. 
Одні країни розвиваються швидше, інші намагаються їх наздогнати. 
Модернізація є тим засобом, який може змінити такі взаємовідносини 
між державами. 

Зокрема, може кардинально змінитися місце, роль та значення 
країни в ході певних міждержавних змагань. Політична та економіч-
на могутність може перейти від однієї країни до іншої – історія знає 
чимало прикладів, коли могутні держави перетворювались у друго-
рядні, а слабкі і маловідомі за кілька сотень років ставали могутніми 
наддержавами. Значна нерівність між державами перетворилась 
на глобальну проблему, що провокує ймовірність виникнення між-
цивілізаційного конфлікту, який може бути спричинений несуміс-
ністю інтересів та цінностей між окремими державами. 

Однак більшість вбачає позитив в пов’язаності тенденцій глоба-
лізації та модернізації. На думку І. Кравченка, «проблеми розквіту 
держав з часом інтернаціоналізуються в загальному демократичному 
процесі: гарний порядок у одній країні передбачає такий же порядок 
в інших країнах і далі у всіх країнах і відносинах між ними» [4, с. 4]. 
Глобалізація через механізми модернізації підтягує окремі держави 
до вищих стандартів розвитку, сприяє подоланню існуючої нерівно-
сті. Проте розуміння сутності модернізації в такому ракурсі не може 
зводитись до простого і однакового запозичення досвіду одних 
держав іншими, оскільки передбачає озброєння позитивним потен-
ціалом функціонування власних традицій та інститутів і жодною 
мірою не означає відмову від традиційних цивілізаційно-культурних 
ідентичностей. 



52

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

Запозичення є ефективними лише в тому випадку, якщо в резуль-
таті утворюються симбіозні форми, які не ламають цивілізаційно-
культурну ідентичність, а доповнюють її новими сучасними 
формами, адаптованими до національних традицій. 

В іншому випадку, модернізація набуває насильницьких форм і є 
згубною для розвитку як держави, так і цивілізації в цілому. 

Як зазначає А. Мартінеллі глобалізація має амбівалентний ефект 
на модернізацію країн. З одного боку, соціальні та економічні 
взаємозв’язки та культурний вплив модерну як глобальних умов 
спонукає модернізацію менш розвинутих країн через дифузію 
символічних універсальних засобів торгівлі та абстрактних систем 
науково-технічних знань; з іншого, ерозія національного суверені-
тету та автономії держави обмежує роль цього ключового актора 
у просуванні до модернізації [9, с. 124].

Модернізація реалізується у двох вимірах: внутрішньому і зо-
внішньому. Внутрішня модернізація передбачає трансформацію 
соціальних інститутів у середині держави, наприклад, забезпечує 
перехід від однієї системи державного управління до іншої. Кожна 
держава має свою власну національно регламентовану систему інсти-
тутів, але коли вони вичерпують свою ефективність, постає потреба 
внутрішньої модернізації, яка має відповідати національним інтере-
сам та сучасним критеріям. 

Коли ж мова йде про зовнішню модернізацію, то, в першу чергу, 
постають питання узгодження діяльності владних інститутів розви-
нених країн щодо подолання негативних економічних та політичних 
наслідків сучасної глобалізації і створення нової ефективної структу-
ри світу. На думку Ю. Афанасьєва, «управління прийдешнім світом 
вочевидь буде здійснюватись складними багаторівневими системами, 
не обов’язково навіть державними» [1, с. 367].

Д. Фурман, розвиваючи такі ідеї наголошує, що протистояти 
глобальним загрозам сучасного людства може створення цілісної 
системи всесвітньої влади, так звана «єдина всесвітня держава» [8]. 
Прикладом цього можуть слугувати такі утворення, як ООН, ОБСЄ, 
Рада Європи, спільні дії яких можуть привести до формування всес-
вітнього співтовариства, побудованого на принципах демократії. 

При цьому дослідники звертають увагу на різні суб’єкти модерні-
зації цих двох видів, тобто, внутрішньої і зовнішньої. Так відзначаєть-
ся, що безпосереднім суб’єктом реалізації внутрішньої модернізації 
держави є суспільство і, безумовно, окрема людина, тобто, особистість 
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з її «утаємниченою подвійною природно-духовною сутністю, що ви-
значає її долю та сенс, оскільки свідомість як основний людський 
феномен являє собою можливість та необхідність постійної зміни 
світу та його вдосконалення» [4, с. 6]. 

Суб’єктом же реалізації зовнішньої модернізації виступає держава. 
Тому різні суб’єкти використовують різні методи та вирізняються 
темпами впровадження модернізаційних проектів, що продиктоване 
неоднаковими можливостями використання ресурсної бази. 

Проте ця теза заперечується окремими вченими, які вважають, що 
модернізація є природно-історичним процесом, і тому жодною мірою 
не доцільно розглядати активну роль держави, її керівника чи власну 
ініціативу окремих груп громадськості, які впливають на реалізацію 
відповідних корпоративних рішень. 

Реалізація модернізації передбачає різні способи здійснення і від-
повідно різний зміст її моделей: 

– фрагментарна (стосується окремих аспектів трансформації сфер 
суспільного життя); 

– неповна (характеризує часткову трансформацію внутрішніх за-
кономірностей функціонування певного суспільного явища); 

– незавершена або часткова (включає поєднання з культивуванням 
та домінуванням власного духовного капіталу та чужого); 

– прогресивна (термінова трансформація суспільства чи окремих 
його сфер, яка відповідає сучасним вимогам і підготовлена попере-
днім етапом суспільного розвитку); 

– перервана (коли трансформація окремого явища та адаптація 
його нових умов не приводить до конкретного, наперед визначеного 
результату, то вона припиняється); 

– наздоганяюча (передбачає чітке наслідування трансформацій-
них норм суспільного розвитку і відіграє важливу роль у життєдіяль-
ності сучасних суспільств). 

Відповідно до суспільно-історичного та економічного критеріїв 
виділяють такі типи модернізації:

– доіндустріальний (перехід від природних виробничих сил 
до мануфактури); 

– ранньоіндустріальний (технологічно-детермінований перехо-
дом від ремісничого, мануфактурного виробництва до фабрично-
заводського)

– пізньоіндустріальний (перехід від фабрично-заводського 
до потоково-конвеєрного способу виробництва); постіндустріальний 
(зумовлений сучасною технологічною революцією) [2]. 
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Різноманітність типів та моделей модернізації характеризується 
також і специфікою факторів, пов’язаних з конкретними напрямами 
та сферами реалізації модернізаторських проектів. Ця специфіка 
стає предметом наукового аналізу. Так, С. Хантінгтон сформулював 
основ ні фактори державно-управлінської модернізації: 

а) внутрішні та зовнішні, які спонукають керівну (державно-
управлінську) еліту здійснювати реформи; 

б) перетворення, які зачіпають економічні та соціальні інститути, 
але не зачіпають традиційної адміністративно-політичної системи; 

в) перетворення, які ініціюються «зверху» в межах старих політич-
них інститутів і під керівництвом традиційної еліти; 

г) трансформації, які враховують вимоги, необхідні для забезпе-
чення рівноваги між змінами в різних сферах суспільства; 

д) готовність керівної еліти проводити не тільки техніко-
економічну, але й політичну модернізацію[2]. 

Неврахування таких параметрів створює, на думку вченого, 
модернізаційно-революційну ситуацію. Аналізуючи специфіку 
реалізації модернізації державного управління цілком виправдано 
розглядати її не лише як зовнішнє перетворення, але і як внутріш-
нє, оскільки її основною метою є саме перетворення людських 
взаємовідносин. 

З цієї причини розглядається такий аспект проблеми, як нездатність 
частини соціуму зрозуміти доцільність модернізації, що за І. Кантом 
засвідчує її соціальна інфантильність, яка блокує будь-який розвиток 
у бік відкритого суспільства та його модернізаційних процесів. Це 
доводить необхідність активізації людинотворчого фактора для реа-
лізації сучасних глобалізаційно-модернізаційних проектів.

І в даному контексті цікавою являється концепція «трьох К» 
М. Мамардашвілі, яка доводить потребу визнання трьох важливих 
принципів: 

1) світ такий, що у будь-який момент у ньому може щось відбутись 
тільки за участю людини; 

2) людина не лише може, але й зобов’язана брати участь у побу-
дові структури світу, тому що вона це може; 

3) загроза «антропологічної катастрофи» може привести до заги-
белі цивілізації, тому людина має все зробити заради окультурення 
середовища, в якому вона тимчасово перебуває [5, с. 68]. 

Недотримання цих позицій може призвести до так званого модер-
нізаційного нігілізму, який позбавить сучасний світ можливості до-
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сягнення конкретної модернізаційної перспективи свого історичного 
розвитку в умовах глобалізації. 

Отже, моделі сучасної держави і сучасного світу та їх розвиток, 
передусім, визначаються сенсом та формами діяльності людини 
в рамках різноманітних організаційних форм, створених нею. Також 
важливу роль у контексті здійснення модернізації відіграє інститут 
держави, основна функція якої, в першу чергу, зводиться до вибо-
ру адекватної стратегії розвитку суспільства та формування нової 
парадигми його функціонування. Роль держави також включає по-
літичну організацію модернізаційного процесу шляхом здійснення 
серії економічних, політичних, соціальних та інших трансформацій, 
які забезпечують якісно новий рівень суспільного життя. За таких 
умов основним принципом модернізації держави та суспільства стає 
принцип соборності, який відображає їх самобутні цінності і створює 
механізми їх поєднання. 

Впровадження модернізаційного проекту, на жаль, супроводжу-
ється конфліктом інтересів прогресивної та консервативної частини 
соціуму перша з яких прагне змін та впроваджує інновації, а інша 
не бажає нічого змінювати, не сприймає інноваційні методи. І в цьо-
му контексті особливо важливою є регулятивна роль права, здатного 
спрямувати модернізаційний процес, забезпечувати його точність 
та послідовність через використання правових важелів. Тобто, саме 
державний інститут забезпечує ефективність реалізації процесу мо-
дернізації суспільства та основних сфер його життєдіяльності. 

Модернізація не є наслідуванням західних стандартів суспільного 
життя, які адаптовані до загальнонаціональних традицій. Це цілком 
самодостатній і оригінальний процес розвитку національних держав, 
який в умовах глобалізації набуває цілого ряду спільних рис та ознак. 
Різні цивілізації мають рівнозначну цінність, історичну унікальність 
та самобутність, що зберігається в процесі життєдіяльності соціуму 
та примножує спільні цивілізаційні здобутки людства. 

При цьому постає питання оцінки ступеня самобутності та спо-
рідненості розвитку держав на сучасному етапі. І тут ми стикаємось 
з непростою дилемою міжцивілізаційних взаємин в третьому тися-
чолітті, з існуванням певних форм соціальних антагонізмів, ерозією 
окремих базових цінностей, руйнацією деяких фундаментальних 
засад життєдіяльності соціуму тощо. 

Відповідно до цього, як зазначають деякі науковці, «громадянське 
суспільство, держава, церква, гроші, промисловість (високі технології) 
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почали пригнічувати людину», з’явились реальні форми неприла-
штованості людини до таких умов, а скоріше її відчуження [3, с. 36].

Виходячи з таких реалій залишається чимало проблем розуміння 
правової моделі відкритого суспільства, що уособлює поєднання 
тенденцій модернізації та глобалізації. 

У результаті цього архітектоніка сучасного світу, побудованого 
на принципах універсального співтовариства, свободи особистості, 
демократії та гуманізму, ідеї всесвітньої співдружності національних 
організмів постійно потребує вдосконалення. Причиною цього, на 
думку А.Неклесси, стала «показовість таких феноменів, як глобаль-
ний борг, здійснення цілеспрямованої соціалізації витрат, розширен-
ня свободи спрямування капіталів з одночасним маніпулюванням 
на ринку без врахування стану соціального середовища та біосфери 
Землі» [6, с. 142-143]. 

Саме тому сьогодні модернізація всіх систем національних держав 
виступає нагальною потребою перспективного розвитку і стимулює 
позитивні тенденції глобалізації. Взаємовпливи цих двох процесів ма-
ють відбуватись при мінімізації загроз національному процвітанню 
та активізації факторів ефективності цивілізаційного розвитку. 

Тобто, важливо не просто попереджувати «зіткнення цивілізацій», 
за висловленням С. Хангтінгтона, а навпаки, створювати умови розви-
тку для всіх суб’єктів і в такий спосіб досягати процвітання людства, 
розширювати можливості вільного розвитку на засадах дотримання 
всіх прав і свобод. 

Ідеї “суспільства всезагальної рівності”, “глобальної демократії” та 
інші, подібні їм, вибудовували такий модернізаційний проект сучасної 
держави, який розглядався як умова цивілізаційного прогресу. Такий 
проект має спиратись на належні соціальні передумови та демокра-
тичні принципи свободи, справедливості тощо. Тоді розвиток кожної 
країни гарантує також розвиток світової спільноти. Тобто, модерніза-
ція і глобалізація в даному контексті виступають взаємопов’язаними та 
взаємодоповнюючими факторами, що стимулюють розвиток. В такій 
моделі реформаторство носить конструктивний і системний характер 
і відповідає потребам та інтересам більшості суб’єктів. 

При цьому модернізація та глобалізація не повинні обмежува-
ти вільне функціонування інститутів відкритого демократичного 
суспільства, не можуть перетворюватись на фетіш або утопічно-
популістські гасла, а вимагають врахування різних чинників впливу, 
мають бути гнучкими за формами і методами реалізації. 
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Все це диктує складність і неоднозначність і разом з тим важли-
вість впровадження модернізаційних проектів держави в сучасних 
глобалізаційних умовах. І при цьому модернізація держави повинна 
бути пов’язана з модернізацією суспільства, що посилює позитивні 
аспекти цих процесів. Саме узгоджена участь держави і суспільства 
в реалізації модернізації виступає запорукою успішності даного 
проекту. 

Україна, що йде шляхом реформ всіх сфер свого буття, має всі 
можливості активного впровадження власного модернізаційного про-
екту держави і ефективного використання глобальних чинників. 
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Статья посвящена анализу взаимосвязей и взаимовлияния тенденций 

модернизации и глобализации на современном этапе развития государства. 
Охарактеризованы типы и модели модернизации. Определены основные 
факторы, присущие конкретным направлениям и сферам реализации модер-
низационных проектов государства. Исследованы позитивные и негативные 
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последствия реализации таких проектов. Освещены взгляды разных ученых 
на содержание категорий модернизация и глобализация. 

The article provides the analyses of the interconnections and mutual influences 
of the modernisation and globalisation trends of the contemporary stage of States` 
development. The modernisation typology and models is characterized. The main 
factors featuring a certain direction and spheres of realisation of modernisation 
projects are determined. The positive and negative consequences of adapting such 
a projects are researched. The views of different scientists at the essence of the 
categories “modernisation” and “globalisation” are highlighted. 

стаття надійшла до редколегії 25.08.2017

УДК 324+328.185]:303.446

Кушнарьов І. В., Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України

АНТИКОРУПцІйНА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА 
КУЛЬТУРА: КОНцЕПТУАЛІЗАцІЯ ПОНЯТТЯ
Аргументовано значення антикорупційної культури як основи системи 

протидії корупційним практикам у політиці. Корупційну культуру виз-
начено елементом політико-правової культури. Акцентовано на основних 
характеристиках антикорупційної культури. Вивчається проблема фор-
мування антикорупційної культури в Україні. 

За останні роки в Україні створюється своєрідна матриця антико-
рупційної політики, а термін «боротьба з корупцією» став справжнім 
трендом – настільки популярним, що є центром дискурсу очільників 
держави, громадського сектора, а особливо – популістів різного ідеоло-
гічного кшталту. Увага суспільства та держави до проблеми корупції, 
у тому числі й політичної, зумовлює конструювання системи протидії 
їй. Основою такої системи, на нашу думку, має бути не лише інститу-
ційний механізм, а й формування антикорупційної культури – своє-
рідного підмурка, на якому вибудовуватиметься вся система протидії 
корупційним практикам у політиці. Формування такої системи ціннос-
тей – процес довготривалий. Він передбачає відмову цілих поколінь від 
укоріненої лояльності до швидких методів досягнення певних цілей 
непрозорими (корупційними) засобами та методами.
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© кушнарьов і. В., 2017
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Наразі в Україні відсутнє цілісне розуміння антикорупційної 
культури, її механізму, хоч потреба у ній не заперечується ні владою, 
ні суспільством у контексті розуміння важливості превентивних за-
ходів протидії політичній корупції. Питання, які лежать у площині 
стратегії формування новітньої демократичної антикорупційної 
культури, вкраплені в низку нормативних актів антикорупційного 
спрямування, але не знайшли свого окремого цілісного правового 
закріплення. Це актуалізує питання конструювання матриці, яка б 
увиразнювала сучасне бачення культури протидії політичній коруп-
ції у вітчизняній політиці, пропонувала її змістовий дизайн.

У вітчизняній політичній науці, попри достатню кількість науко-
вих розробок із проблематики політичної корупції, вкрай недостат-
ньо уваги приділяється саме культурі протидії їй. Цьому питанню 
опосередковано приділяли увагу: представники юридичної науки 
у контексті вивчення правової культури; дослідники у галузі дер-
жавного управління у пошуку оптимального прозорого механізму 
управління державою, формування антикорупційної культури 
державних службовців; соціологи, які вивчають ціннісні установки 
українців щодо корупційних практик; психологи, які пояснюють 
мотивацію протиправної політичної поведінки корупційного харак-
теру або ж відкидання її. Зокрема, питання антикорупційної куль-
тури представлені у розвідках О. Бусол, О. Костенка, С. Кравченка, 
Є. Невмержицького, І. Пантелейчук та ін. Водночас у вітчизняній 
науці відсутні комплексні дослідження, у яких було б концепту-
алізовано поняття «антикорупційна політико-правова культура» 
з позицій саме політичної науки, розкрито її змістове наповнення та 
механізм формування. В Україні ще відсутнє стійке розуміння загроз 
політичної корупції та усвідомлення ролі антикорупційної культури 
у їх подоланні. Антикорупційна культура наразі сприймається як 
об’єктивна необхідність, яку лише повинна освоїти українська спіль-
нота. Це й актуалізує тематику нашої наукової розвідки.

Метою статті є концептуалізація поняття «антикорупційна 
політико-правова культура», обґрунтування її як структурного еле-
мента політико-правової культури.

На нашу думку, антикорупційну культуру доцільно розглядати 
як структурний елемент політико-правової культури, а не вузько 
політичної або ж правової культури. За вихідну позицію ми беремо 
розуміння антикорупційної культури як сукупності ціннісних уста-
новок, спрямованих на неприйнятність толерування корупційних 
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практик у політиці, прояв активної громадянської позиції щодо по-
літичної корупції. Політична та правова культура є двома формами 
культури, які взаємоперетинаються у розумінні політичної корупції 
як неправомірного використання суб’єктами політичного процесу 
з корисливих мотивів ресурсів влади в позасуспільних інтересах. 
Тому аналіз корупційних практик у політиці як протиправних діянь 
не можливий без синтезу політичної та правової компоненти.

Антикорупційна політико-правова культура є характеристикою 
як індивідуальних, так і колективних соціальних суб’єктів, яка фік-
сує характеристики їх політичної свідомості, політичної активності 
щодо політичної корупції (протидія, байдужість або ж толерування 
їй (антикультура)). Від рівня, змістової наповненості антикорупцій-
ної культури найперше залежить поширеність корупційних практик 
у політиці на усіх її рівнях. Формування системи антикорупційних 
цінностей у політиці зумовлює максимальне звуження сфери коруп-
ційної антикультури, що базується на завуальованому схваленні або 
й безпосередній залученості до корупційних практик у політичному 
процесі. 

Цей різновид культури індивіда (тут говоримо про індивідуаль-
них акторів) відбиває ступінь і характер розвитку його особистості, 
що виражається у поведінці як суб’єкта політики. Цей вид культури 
особи можна оцінювати за кількома критеріями: схильність до за-
конослухняності, рівень політичної активності загалом, готовність 
протидіяти проявам політичної корупції тощо. Антикорупційна 
політико-правова культура особи є не просто прагненням вибудо-
вувати свою поведінку у відповідності з правовими нормами, а й 
готовність призупинити правопорушення у перебігу політичного 
процесу, якщо вони пов’язані з корупцією. Отже, свідченням висо-
кого рівня антикорупційної політико-правової культури особи є: 
персональне утримання від корупційних дій у політиці; протидіє 
корупційним практикам як результат розуміння, у чому ж проявила-
ся корупційна компонента, та не боїться оприлюднити факт зловжи-
вань. Антикорупційна політико-правова культура є відображенням 
цивільної активності індивіда, сприяє реалізації його прав. Вона може 
мати вагомий вплив на регулювання політико-правових процесів (ан-
тикорупційні протести-2017 в Румунії є прикладом цього (Протести 
взимку 2017 року були зумовлені прийняттям урядом Румунії по-
станови (у наслідок вимог демонстрантів – анулював її 05.02.2017), 
яка мала пом’якшити антикорупційне законодавство – амністувавши 
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та декриміналізувавши злочини посадових осіб. У вересні 2017 р. 
у Румунії знову відбулися масштабні антикорупційні виступи через 
анонсовані 23.08.2017 р. урядом зміни, пов’язані з наміром ліквідувати 
політичну незалежність спеціального органу по боротьбі з корупцією 
в судовій сфері – Судової інспекції)). За її високого рівня відбувається 
консолідація різних соціальних груп задля підтримки та зміцнення 
законності в суспільстві. 

Саме антикорупційна політико-правова культура є показником, 
який засвідчує, наскільки укоріненими в конкретному суспільстві є 
прогресивні демократичні політичні цінності. Вона виконує низку 
функцій: регулююча (уможливлює зіставлення поведінки політичних 
акторів із вимогами антикорупційного законодавства); пізнавальна 
(осмислення політичним актором корупційних явищ у політично-
му процесі; ця функція дозволяє зрозуміти першопричини появи 
корупційних проявів у політиці); моделювання – «слугує засобом 
формування відповідної моделі антикорупційної поведінки» [1, с. 92], 
відбувається створення певної моделі антикорупційної поведінки 
суб’єкта політики, яка відповідає правовим нормам; виховна (по-
лягає у підвищенні свідомості суб’єктів політики); захисна (охорона 
антикорупційних політичних цінностей); прогностична (сприяє 
передбаченню можливих варіантів поведінки суб’єктів політики 
за ситуацій, які можуть зумовити політичну корупцію); комуніка-
тивна (забезпечує ідейно-політичний зв’язок громадянина з іншими 
елементами політичної системи в частині запобігання корупційним 
практикам у політиці) та ін.

За визначенням О. Ібрагімової та А. Хамдєєва, антикорупційна 
культура є особистими якостями, що передбачають знання про шкід-
ливий вплив корупції на благоустрій і безпеку суспільства; це стан 
індивіда, який не просто не бажає миритись із проявами корупції, 
але й прагне знизити її рівень [3]. Щодо цього визначення маємо два 
застереження: 1) мова про антикорупційну культуру виключно на ін-
дивідуальному рівні. Не враховані корпоративні політичні актори, 
які теж, на нашу думку, є носіями певного рівня антикорупційної 
культури; 2) антикорупційну культуру, на нашу думку, не можна 
зводити виключно до високого рівня (як це є у названих авторів). 
Не враховані різноманітні можливі формати культури, адже вона від-
мінна за характеристиками, приміром, у юриста-конституціоналіста, 
який консультує політичну партію, пересічного партійця, пенсіо-
нера без вищої освіти і т. д. – усі вони розуміють загрозу політичної 
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корупції, але форми реагування будуть відмінними. Рівень антико-
рупційної політико-правової культури – це міра освоєння суб’єктом 
політики своїх прав як громадянина, так і використання їх з точки 
зору виконання обов’язків.

Прояви політичної корупції можуть мати різну оцінку: одні – як 
злочинні (наприклад, порушення порядку фінансування політичної 
партії), інші – як аморальні (наприклад кумівство, яке є перешкодою 
меритократії). Але попри те, злочинними чи лише неморальними є 
дії корупційного характеру у політичному процесі, вони мають зна-
йти свою негативну оцінку в антикорупційній свідомості громадян. 
На нашу думку, ніякі моральні кодекси, формальні чи неформальні 
домовленості між політичними акторами, і навіть посилення санкцій, 
не будуть стримувати корупційні практики в політиці допоки сам 
індивід не матиме внутрішньої потреби слідувати правилам. Тому 
нагально необхідно суб’єктам політики виходити на докорінно но-
вий рівень суспільної свідомості, на якому не буде місця політичній 
корупції. 

В основі протидії політичній корупції має бути не просто репре-
сивна, а «культурнорепресивна концепція» [4, с. 12], яка увиразнюєть-
ся у поєднанні «культура + репресія (відповідальність)». Радикальним 
засобом протидії будь-яким формам корупції є людський чинник 
(антикорупційна культура громадян), а різноманітні інституційні 
механізми – це «лише інструменти, ефективність використання яких 
залежить від стану зазначеного людського чинника» [4, с. 12].

У морально-етичному плані протидія політичній корупції рівно-
значна боротьбі з людськими гріхами – жадобою, жагою насолод, а 
також прагненням до узурпації влади, бажання здобути перемогу 
будь-якою ціною тощо. В усіх визначеннях корупції домінує акцент 
на корисливому характері корупційних діянь, тому протистояння 
корупційним практикам у політиці має спрямуватися на найсклад-
ніший дефект людини, пов’язаний із корисливими мотиваціями.

Антикорупційна політико-правова культура передбачає наявність 
певних компетенцій, як-от уміння розпізнати корупційну складову 
політичного процесу; уміння критично та об’єктивно оцінювати 
матеріали, пов’язані з корупційними проявами; наявність стійкої 
мотивації до антикорупційної поведінки тощо. Він базується на ре-
альній зацікавленості особи у транспарентності політичного процесу, 
бажанні опановувати нові знання (найперше, нормативно-правового, 
процесуального характеру) для підвищення компетентності у ко-
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рупційній проблематиці, готовності залучитися до конкретних за-
ходів протидії політичній корупції, а не лише словесно декларувати 
високоморальні державницькі цінності. Рівень антикорупційної 
політико-правової культури залежить від низки компетенцій осо-
би, наприклад: 1) підтримка впровадження стандартів прозорості 
політичного фінансування; 2) вміння виявити конфлікт інтересів 
у діяльності політиків, топ-посадовців; 3) здатність оцінювати рівень 
дотримання суддями стандартів доброчесності та правосуддя; 4) ро-
зуміння важливості впровадження стандартів відкритого та належ-
ного врядування, яке відповідає вимогам відкритого демократичного 
суспільства; 5) здатність до аналізу фінансової звітності суб’єктів 
політики; 6) оцінка потенційних корупційних ризиків нормативно-
правового акту чи його законопроекту тощо. Як бачимо, антикоруп-
ційна культура формується на основі знання права, бухгалтерської 
справи тощо, що не можна проектувати на основну масу населення. 
Тому основою громадянської антикорупційної культури має бути все 
ж небайдужість, свідомість, готовність до рішучих дії, а вже ця енер-
гія має належно спрямовуватися колом фахівців із певних галузей, 
важливих для розуміння корупційних проявів у політиці.

На нашу думку, антикорупційна політико-правова культура зо-
рієнтована на забезпечення життєдіяльності усієї політичної системи, 
тому її важливою характеристикою є цілісне, системне розуміння 
політичної корупції – у всіх її моральних, юридичних, економічних, 
ресурсних, соціально-психологічних та інших аспектах, зв’язках. 
Антикорупційна культура має завданням виробляти нульову терпи-
мість до корупції як громадянську позицію. Рівень антикорупційної 
свідомості, а відповідно й антикорупційної культури, залежить від 
ступеня усвідомлення особою та суспільством дестабілізуючої ролі 
політичної корупції, її підривної ролі для національної безпеки дер-
жави. Саме руйнівний вплив політичної (й інших видів) корупції) є 
причиною того, що формування культури нетерпимості до корупції 
є найважливішим елементом антикорупційних стратегії розвинених 
держав.

Серед механізмів запобігання та протидії корупції в Україні прі-
оритетом найперше державою визначено удосконалення правової 
сфери. Але виключно заходи нормотворчого характеру, спрямовані 
на боротьбу з політичною корупцією, на практиці не приносять 
очікуваного результату. Причини поширеності корупційних прак-
тик у політиці доцільно пов’язувати з культурою, менталітетом, 
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традиціями певного суспільства. Тому, на нашу думку, важливим 
завданням у протидії політичній корупції є не лише належне 
нормативно-правове регулювання, а конструювання антикоруп-
ційної політико-правової культури суспільства та особи у різних 
соціально-демографічних групах. Така популяризація антикоруп-
ційних цінностей є превентивним механізмом.

У «Національній антикорупційній стратегії на 2011–2015 роки» 
серед причин виникнення, поширення корупції в Україні назива-
лася, зокрема, й толерантність і відсутність критичного ставлення 
суспільства до проявів корупції; сприйняття населенням корупції 
як одного із засобів досягнення бажаного результату [8]. У хроноло-
гічно наступному документі – «Засадах державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» 
[2] – попри акцент на інституційному забезпеченні антикорупційних 
реформ, створенні інституційної інфраструктури забезпечення до-
тримання антикорупційних стандартів, окремо закцентовано на ме-
тодиці формування негативного ставлення до корупції. Відзначена 
висока схильність українців до корупції, недостатня їх обізнаність 
для кваліфікації певних дій саме як корупційних – звідси, акцент на 
потребі роз’яснювальної роботи серед населення. 

Попри складність завдання, видаються потрібними заходи, які б 
активізували населення в їх співпраці з антикорупційними органами 
щодо відомих їм фактів зловживань із корупційною компонентою 
– принаймні в електоральній сфері як максимально доступній для 
пересічного громадянина. Наразі частка активного у такій співпраці 
населення є невеликою з низки причин: високий ступінь лояльності 
населення до корупції; засудження фактів повідомлень про корупцію 
як ніби-то неетичної поведінки; низький рівень довіри до правоохо-
ронних органів; зневіра в ефективності антикорупційних заходів; 
страх бути покараним за повідомлення про підозру когось у корупції 
і под. За даними дослідження «Барометр світової корупції», опри-
людненому наприкінці 2016 року, 42 % опитаних українців уважали, 
що повідомляти про факт корупції у відповідні органи не варто: 
на думку одних, від цього нічого не зміниться, інші ж бояться на-
слідків такого викриття [10].

Є. Невмержицький, досліджуючи вплив культури на поширен-
ня корупції в державі, акцентує увагу на особливостях соціально-
психологічного клімату, який сприяє процвітанню корупції в Україні, 
а саме: існування подвійних моральних стандартів, за яких корупція 
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офіційно вважається суспільно неприйнятною, проте вона, особливо 
на низовому рівні, стала невіддільною частиною буття пересічного 
українця; нерозуміння більшістю гостроти проблеми корупції, її за-
гроз; невиявленні політиками та представниками державної влади 
належної поваги до закону та суду [6, с. 19]. У даному випадку мова 
не про вузько політичну, а радше про побутову корупцію, але на-
ведені аргументи також можна спроектувати на класичні випадки 
голосування «за гречку» (чи інший «електоральний корм»), участь 
у виборчих каруселях за винагороду, небажання чинити опір адмі-
ністративному ресурсу і т. д.

Українське суспільство загалом видається відстороненим у сво-
їй протидії політичній корупції. Поведінка громадян може бути 
оцінена як амбівалентна, адже, з одного боку, маємо публічне обу-
рення корупцією, з іншого – толерування їй, якщо корупційний 
шлях видається найпростішим способом вирішення питання, або ж 
приносить персональну користь. Маємо ситуацію, за якої, з одного 
боку, абсолютна більшість українців переконані, що рівень корупції 
в країні не знижується, уряд не хоче викривати корупціонерів, а суди 
виправдовують їх, а з іншого боку – саме ж населення не розглядає 
себе в активних антикорупційних ролях (наприклад, як викривачів 
корупції, громадських експертів законопроектів тощо). 

Пересічний громадянин, вступаючи на антикорупційну стежку 
в тотально корумпованій державі, завжди опиняється перед страхом 
помсти, звільнення тощо, а натомість реальних гарантій захисту, ви-
нагороди чи бодай суспільного схвалення не отримує. Тому виникає 
питання мотивації, якщо відсутнє внутрішнє розуміння потреби 
протидіяти корупційним практикам. Так, в Україні у 2016 році було 
запропоновано законопроект «Про захист викривачів і розкриття 
інформації в суспільних інтересах» (станом на 15.10.2017 р. перебуває 
на розгляді), за яким, зокрема, пропонується встановити викривачам 
винагороди в розмірі до 10 % від суми втрат, яких вдалося уникнути 
завдяки розкриттю інформації.

Видається, що формування демократичної антикорупційної 
культури лежить найперше в площині подолання першопричин на-
стороженого ставлення населення щодо своєї антикорупційної ролі. 
Необхідне підвищення рівня довіри до антикорупційних органів 
(вони ще мають напрацювати свій репутаційний капітал), реального 
покарання корупціонерів. За ситуації, коли широкій громадськості 
відомо, що значна частина справ проти топ-чиновників,  запідозрених 
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у корупційних злочинах, не завершуються обвинуваченням, не мож-
на сподіватися на формування простору довіри. Цим актуалізується 
якнайшвидше формування в Україні спеціалізованого антикоруп-
ційного суду та подальший медійний супровід його роботи. Загалом 
антикорупційний потенціал заходів із залучення населення до ви-
явлення та повідомлення про факти корупції потенційно є високим, 
про що свідчить досвід іноземних держав. Але на сьогодні цей по-
тенціал українців не розкритий із названих вище причин.

На часі системне запровадження проведення освітніх програм 
щодо моделей поведінки суб’єктів політики у тих чи інших ситуаціях 
із можливими корупційними ризиками. Необхідні масштабні інфор-
маційні кампанії, спрямовані на формування психологічної установ-
ки у населення щодо несприйняття корупції як способу розв’язання 
проблеми – від побутового до державного рівня. Сьогодні важливо 
підвищити рівень політико-правової свідомості населення, зокрема 
в частині обізнаності громадян щодо своїх прав та свобод, механізму 
їх реалізації та правових способів захисту. Потребують публічного 
аналізу найбільш важливі антикорупційні заходи, котрі здійсню-
ються в Україні, а також за кордоном у частині показу зарубіжних 
форматів протистояння політичній корупції.

Українці активно (особливо на рівні побутового спілкування) за-
суджують корупцію, але вкрай нечасто демонструють власну участь 
задля посилення прозорості, підзвітності та доброчесності політич-
них акторів. Цікаві тенденції в еволюції антикорупційних ціннос-
тей українців можна встановити на основі даних моніторингового 
дослідження 2007, 2009, 2011 та 2015 років Київського міжнародного 
інституту соціології [9]. Попри те, що дослідження не спрямовувалося 
предметно на вивчення політичної корупції, були виведені тенденції, 
під кутом зору яких можна аналізувати й цей вид корупційних прак-
тик: 1) фактична поведінка громадян залишається доволі пасивною: 
частка тих, хто подає скарги на дії корупціонерів, не перевищує 2 % 
жертв; декларує ж готовність протистояти корупціонерам значно 
більше (близько третини); 2) зростає частка тих, хто покладає відпові-
дальність за боротьбу з корупцією на пересічних громадян (2007 – від 
15,8 % опитаних, 2011 – 18 %, 2015 – 24,0 %). Висновок: є зміни у свідо-
мості громадян (підвищення самовідповідальності), але вони поки що 
не втілилися у повсякденній антикорупційній поведінці (протидії). 
Половина (49,8 %) дорослого населення України задекларували у зга-
даному опитуванні ймовірність власної залученості до корупційних 
дій у разі, коли це їм така поведінка вигідна.
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За збереження високої толерантності українців до корупції по-
трібне цілісне розуміння системи заходів (програми) формування ан-
тикорупційної політико-правової культури, яка б спрямовувалася на 
максимальне зниження терпимості суспільства до корупції. На часі 
корекція менталітету суспільства щодо сприйняття політичної ко-
рупції, яка потенційно досягається комплексом заходів, починаючи 
від соціальної реклами, яка викриває політичну корупцію як руйнів-
не явище. Але головне: має бути створений суспільний запит знизу, 
який би тиснув на владу, вимагаючи реальних змін, адже не можна 
отримати від уряду більшої відкритості, прозорості, не вдаючись до 
вимог, контролю.

Україні потрібен розвиток антикорупційних громадських ініціа-
тив. Наприклад, розвиток тематичних і регіональних мереж борців 
із корупцією, інформаційно-мобілізаційні антикорупційні кампанії, 
навчання організованих груп громадян інструментам протидії полі-
тичній корупції (особливо це завдання актуалізується з наближенням 
виборчої кампанії) тощо. Необхідно формувати нульову толерант-
ність до політичної корупції, але для цього потрібна як воля вищого 
керівництва держави, так й ініціативна, небайдужа спільнота з висо-
ким рівнем антикорупційної культури, базованої на знанні закону та 
високій соціальній відповідальності.

Отже, феномен культури пов’язаний з усіма найважливішими со-
ціальними процесами. Політико-правова культура синкретизує в собі 
політичні традиції, мораль, поведінкові моменти, знання правових 
вимог. Тому саме такий своєрідний «культурний механізм» є однією 
з найважливіших складових успішного процесу протистояння проти-
правній поведінці у політиці. 

Уявлення про те, що політичну корупцію можна подолати ви-
ключно вдосконаленням нормативно-правової бази, є хибним. 
Наразі воно призводить до відсутності реального поступу у міні-
мізації корупційних практик у вітчизняній політиці. Сьогоденній 
українській політиці, її суб’єктному колу для оздоровлення від ко-
рупційної недуги бракує «ліків», якими має стати антикорупційна 
культура. Образно кажучи, вона здатна виробити імунітет проти 
вірусу політичної корупції. Саме розвиток «антикорупційного по-
тенціалу людського чинника» [4, с. 13], доповнений репресивними 
інструментами, має стати основою стратегії запобігання політичній 
корупції в Україні. Лише вдосконаленням законодавства та ство-
ренням державних антикорупційних органів проблема політичної 
корупції вирішена не може бути.
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Завданням антикорупційної культури є сформувати такий клімат 
у суспільстві, коли індивід не здійснює корупційних дій не через 
страх покарання, а через визнання таких дії негідними, такими, що 
суперечать його життєвим принципам. Наша концептуалізація по-
няття «антикорупційна політико-правова культура» передбачає її 
розуміння як: 1) сукупності ціннісних установок, спрямованих на не-
прийнятність толерування корупційних практик у політиці; 2) ха-
рактеристику соціальних суб’єктів (індивідуальних, колективних), 
яка виражає політичну свідомість, політичну діяльність (активність) 
щодо політичної корупції.

Вважаємо, що в Україні на часі конструювання державної про-
грами формування антикорупційної культури громадян України, 
частиною якої має бути протидія політичній корупції методами фор-
мування та укорінення антикорупційних цінностей. Зміна політико-
правової свідомості населення України має стати засадничим кроком 
антикорупційних перетворень у державі. Вочевидь, що дослідження 
цього феномена політичною наукою лише розпочинаються, тому ак-
туалізуються наукові розвідки у царині антикорупційної свідомості, 
антикорупційної активності тощо. 
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Коррупционную культуру определено элементом политико-правовой 
культуры. Акцентировано на основных характеристиках антикоррупци-
онной культуры. Изучается проблема формирования антикоррупционной 
культуры в Украине. 
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Необхідність вивчення як етнополітичної дезінтеграції, так і 
етнополітичної інтеграції беззаперечна – Україна кілька років тому 
втратила контроль над частиною своїх територій (Автономною 
Республікою Крим та частинами Донецької і Луганської облас-
тей). Послуговуючись науковим інструментарієм етнополітології, 
цей процес слід визначати як етнополітичну дезінтеграцію [1]. 
Водночас він характеризується невисоким рівнем розробки у ві-
тчизняній нау ці. Прикладні аспекти етнополітичної дезінтеграції 
та інтеграції досліджені (С. Асланов, К. Вітман, В. Дівак, В. Євтух, 
В.Котигоренко, І.Кресіна, Г.Перепелиця) значно глибше, ніж теоре-
тичні (Т. Далявська, О.Картунов, О. Маруховська). 

У цьому дослідженні за допомогою системного та порівняльного 
аналізу спробуємо вивчити характеристики дезінтеграції та інтегра-
ції як етнополітичних процесів та визначити їх місце серед інших 
етнополітичних явищ та процесів. Як етнополітична дезінтеграція, 
так і інтеграція належать до етнополітичних процесів, оскільки від-
повідають всім характеристикам та закономірностям їх розвитку. 
Окремі дослідники визначають їх, зокрема як етнічні або етнонаці-
ональні процеси. 

Вивчення словниково-довідкової літератури дало можливість за-
уважити такі особливості у визначенні терміну «етнічний процес». 
Історичний словник термінів та понять з Історії України визначає 
етнічні процеси як: 1) етнологічну субдисципліну; 2) істотну зміну 
в ході історичного розвитку окремих етнічних елементів, частин ет-
носів та етносів в цілому, а також появу нових етнічних спільнот. При 
цьому зауважується їх об’єктивний характер – етнічні процеси відбу-
ваються стихійно і багато в чому незалежно від свідомості й волі лю-
дей [2]. Оскільки процеси етнополітичної дезінтеграції та інтеграції 
визначаються як етнічні (етнополітичні) процеси, ця характеристика 
притаманна їм також. Безумовно, етнополітична дезінтеграція або 
інтеграція може бути результатом цілеспрямованої дії або політичної 
волі, однак без дії об’єктивних факторів, які сприяють цим процесам, 
вони суттєво ускладнюються або навіть унеможливлюються. 

Прикладом може бути етнополітична дезінтеграція Радянського 
Союзу, а також подальша етнополітична інтеграція Молдови та 
Румунії, яка базується на етнічній спорідненості румун і молдаван, 
тому продовжується незважаючи на опір і спроби лівих проросій-
ських політичних сил загальмувати процес об’єднання. Нещодавно 
Конституційний суд Республіки Молдова схвалив законодавчу 



71

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

ініціативу депутатів про зміну в Конституції назви офіційної мови 
з «молдавської» на «румунську». Раніше в 2013 році Конституційний 
суд сусідньої держави прийняв рішення про те, що державною мо-
вою Молдови є румунська мова. Підставою для його прийняття став 
висновок про те, що текст Декларації про незалежність Молдови, 
в якому державною мовою визначена румунська мова [3], превалює 
над Конституцією, де фігурує молдавська. Це свідчить про зближен-
ня, поступову етнополітичну інтеграцію двох етносів, які уніоніст-
ськими політичними силами розглядаються як єдиний, розколотий 
історичними подіями, румунський етнос.

Що ж стосується безпосередньо етнічних процесів, то вперше цей 
термін було вжито в 20-х роках XX ст. дослідником М. Марром. Хоча 
вивчення окремих етнічних процесів розпочалося ще в XIX ст. При 
цьому головний акцент зміщувався в бік етнооб’єднавчих процесів 
асиміляції, які привертали увагу за рахунок поглинання невеликих 
етнічних груп розвиненими етносами під час контактів або потра-
пляння в їх середовище. Однак аналіз окремих етнічних процесів був 
фрагментарним, а об’єктивні чинники, які є вирішальними, зокрема 
у виникненні, розвитку та перебігу етнополітичних дезінтеграційно-
інтеграційних процесів, недооцінювалися.

Енциклопедичний довідник, в свою чергу, визначає етнічні про-
цеси як: 1) зміни різних компонентів етносу, передусім мови, окре-
мих елементів духовної та матеріальної культури, самосвідомості, 
які відбуваються у ході історичного розвитку; 2) будь-які процеси, 
що мають стосунок до етнічності, або ж етнічно марковані [4, с.264]. 
Наголошується, що процес (з лат. processus) перекладається як «рух 
вперед», що означає еволюцію. Природа, сама суть етносів передба-
чає їх постійний розвиток, еволюцію та трансформацію. Найшвидше 
змінюються соціально-економічні і політичні параметри етносів 
(рівень розвитку держав, їх інтеграційних об’єднань), що згодом про-
являється в етнокультурних, етносоціальних, етнодемографічних, 
лінгвістичних процесах.

Вищезгадане визначення етнічного процесу набагато ширше, ніж 
попереднє, оскільки зараховує до етнічних процесів не лише ті, що 
стосуються етносу, а й будь-які процеси, в яких фігурує етнічність. 
Воно ближче, на нашу думку, до поняття етнополітичного процесу, 
оскільки, по-перше, включає більше процесів, а по-друге, залишає 
ширше поле для взаємодії етнічності та політики. Саме така взаємо-
дія є основою етнополітичного процесу. Хоча розширене  визначення 
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не означає принципової відмінності для вивчення процесів етнопо-
літичної інтеграції та дезінтеграції, оскільки не змінює суть самого 
феномена. Адже будь-які процеси, пов’язані з етнічністю або ж етніч-
но марковані, так чи інакше спричиняють зміни різних компонентів 
або всього етносу в цілому.

Тому перша частина визначення етнічного процесу міцніше вко-
рінилася в українській етнополітології. Зокрема О. Антонюк також 
визначає етнічні процеси як сутнісні зміни в різноманітних компо-
нентах етнічних спільнот, зокрема в окремих елементах духовної і 
матеріальної культури, мові, соціальній структурі, самосвідомості 
тощо, які відбуваються в процесі історичного розвитку людства. Ці 
зміни зумовлюють принципові зрушення у бутті етносу як суб’єкта 
суспільно-політичних відносин і спричинюються багатьма фактора-
ми – історичними, соціально-економічними, політичними, соціально-
структурними, духовно-культурними [5]. 

До історичних факторів дослідник зараховує такі явища, як хід 
історичних подій, під впливом яких формувалися взаємовідносини 
між етнічними групами; особливості їх історично-соціального станов-
лення. Погодимося з тим, що етноси мають різну історію взаємодії 
між собою, особливо близькоспоріднені. Протягом історії одні етноси 
завойовували інші, змінювалася належність територій їх проживання 
до різних держав. Все це позначається на політичній поведінці етніч-
них спільнот у сучасному світі. Наявність міжетнічної ворожнечі або 
конфліктів в історії взаємодії етносів підвищує ризик їх рецидиву. 
Соціально-економічний фактор пов’язаний зі зміною суспільно-
історичних формацій – від первісного ладу до глобалізованого світу. 
Він дозволяє розмежувати типи етноспільнот за основними стадіями 
їх історичного розвитку. Навіть у сучасному світі різні етноси пере-
бувають на різному рівні розвитку. Адже поряд з націями-державами 
розвиваються корінні та племінні народи, які потребують особливих 
політико-правових механізмів захисту. 

До політичних факторів етнічних процесів зараховують форму 
державного правління, політичний режим, тип державної етнополі-
тики, тип етнонаціональних відносин. До взаємозв’язку між першими 
та дезінтеграційно-інтеграційними процесами ми ще повернемося в 
наших подальших наукових розвідках. Що ж стосується останніх 
факторів, то їх роль в етнополітичних процесах, зокрема етнополі-
тичній дезінтеграції не така очевидна, однак визначальна. 

Продемонструємо це на прикладі кількох типологій. Одразу за-
уважимо, що як етнонаціональна політика, так і етнонаціональні 
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відносини можуть бути розмежовані на чисті типи: демократичні та 
недемократичні, з виокремленням великої кількості проміжних ва-
ріантів. Втім, це не заважає типологізувати їх за іншими критеріями. 
Зокрема Д. Ротшильд виокремлює три основні моделі етнополітики: 
вертикально-ієрархічну, модель паралельної етнічної сегментації 
та модель перехресної сітки [6, p.118]. Подивимося, як та чи інша 
модель етнополітики позначається (сприяє або притлумлює) на 
дезінтеграційно-інтеграційних процесах. Вертикально-ієрархічна мо-
дель етнополітики означає, що в державі домінує одна етнічна група, 
представники якої займають вищі щаблі в політиці, економіці, куль-
турній та соціальній сфері. Інші етноси займають підлеглі позиції або 
їх представники змушені асимілюватися. Така етнополітика застосо-
вувалася в Радянському Союзі, де росіяни були привілейованим ет-
носом, а інші – підлеглими. Цей тип етнополітики стає сприятливим 
фактором для етнополітичної дезінтеграції, несприятливим – для 
інтеграції. Оскільки інші етноспільноти не влаштовує нерівноправне 
становище, вони намагатимуться відокремитися і створити власну 
державу, де зможуть домінувати. Що, зрештою, і сталося у колишніх 
СФРЮ та СРСР, розпад яких демонструє, як вертикально-ієрархічна 
модель етнополітики призводить до етнополітичної дезінтеграції. 
Вертикально-ієрархічна модель етнополітики притаманна автори-
тарним, перехідним режимам.

Наступна модель етнополітики – паралельної етнічної сегментації 
найчастіше представлена в федераціях (Російській Федерації, Великій 
Британії), де кожна етнічна спільнота стратифікована, має власну по-
літичну еліту, яка представляє її інтереси. Ця модель теж вразлива 
до дезінтеграційних тенденцій, адже в таких державах слабко вира-
жена національна консолідація політичної нації, часто виникають 
суперечності щодо бачення спільного майбутнього, що засвідчив 
референдум про вихід Шотландії зі складу Великої Британії. Ця 
модель також продукує відцентрові тенденції. Етнополітика, яка 
базується на третій моделі – перехресної сітки передбачає перепле-
тення етнічних та економічних, політичних елементів. Вона дозволяє 
уникнути етнічної сегрегації, міжетнічної напруги, адже соціальні 
класи представлені всіма етнічними групами держави. Позиція інди-
віда суспільстві такої держави залежить не від етнічної належності, 
а від рівня освіти, соціально-економічного становища (США, країни 
ЄС). Ця модель етнополітики характерна для демократичних держав 
сучасного світу, вона вважається найбільш оптимальною з точки 
зору збалансування етнічних інтересів в поліетнічному суспільстві 
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і  найменш вразливою до дезінтеграційних тенденцій. У етнічної гру-
пи немає приводів для політизації етнічності та висунення якихось 
територіальних вимог.

Серед політичних факторів етнічних процесів, в тому числі 
дезінтеграційно-інтеграційних, з типом етнонаціональної політики 
напряму пов’язаний тип етнонаціональних відносин. С. Асланов 
вважає, що розуміння етнонаціональної політики кожної країни 
неможливе без виявлення типу етнонаціональних відносин, які 
практикуються нею. Якщо еліта титульного етносу намагається ви-
користати державу як інструмент досягнення власних цілей, в тому 
числі етнокультурних, то таке позиціонування владних еліт підриває 
довіру у ставленні до держави інших етноспільнот, тому вони почи-
нають самостійно шукати шляхи задоволення своїх інтересів [7, c.258]. 
Зокрема шляхом висунення етнотериторіальних вимог автономізації 
або сепаратизації регіону, населеному національною меншиною.

Демократичний тип етнонаціональних відносин має назву етніч-
ного плюралізму – сприяння розвитку нації та всіх етносів, які на-
селяють державу. Він передбачає максимальне урахування інтересів 
всіх етноспільнот, процедурні або інституційні механізми узгоджен-
ня їх між собою. В. Котигоренко таким чином характеризує цей тип – 
в державах з демократичним, рівноправним типом етнонаціональних 
відносин держава опікується розширенням можливостей національ-
них меншин у користуванні та навчанні рідними мовами, під-
тримкою національних культурних традицій і забезпеченням умов 
сповідування релігій, підготовкою національних культурно-освітніх 
кадрів, організацією національних навчальних закладів, сприянням 
випускові літератури, радіо- і телепрограм національними мовами 
[8, c.49]. Це вказує на те, що демократичний тип етнонаціональних 
відносин не є фактором виникнення відцентрових дезінтеграційних 
тенденцій, натомість сприяє етнополітичній інтеграції – етнокуль-
турній консолідації, формуванню політичної нації.

На відміну від недемократичних типів етнонаціональних відно-
син: 1) патерналістського, який культивує відносини панування та 
підкорення (домінування одного етносу і утиск прав інших етнічних 
груп) та 2) деетнізації відмінностей – недемократичне ставлення 
до інших етнічних груп, що межує з порушенням прав людини і 
зводиться до насильницького зменшення чисельності етносуб’єктів 
(колонізаторська політика, етноцид) [9, c.77]. Домінування того чи 
іншого типу етнонаціональних відносин у поліетнічній державі фор-
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мується, оскільки її влада переконує громадян прийняти відповідний 
тип етнополітичних відносин як обов’язковий шляхом насильства 
або визнання. Безумовно, в державах з недемократичними типами 
етнонаціональних відносин дискриміновані етноси намагатимуться 
захищати своє права, насамперед вимагаючи відокремлення від дер-
жави, яка їх порушує.

Важливе місце серед факторів, що впливають на етнічні процеси, 
належить соціально-структурним чинникам: ролі етнічного фактору 
у соціальній мобільності; взаємозв’язку соціальної та етнічної страти-
фікації. До культурних факторів належать культурні, мовні, процеси, 
розвиток інформаційної сфери, участь держави у глобалізованому 
світі (витіснення традиційних елементів культури уніфікованими).

Етнічні процеси мають кілька поширених систем класифікації. 
За глибиною та вектором змін вони поділяються на етноеволюційні 
та етнотрансформаційні. Ці два підходи утвердилися у західній 
етнополітології в 60-70-х роках XX ст. Перший аналізував етнічні 
процеси як кардинальні зміни, що завершуються зміною етнічної 
самоідентифікації; другий – лише як постійні еволюційні зміни. 
Етноеволюційний процес розглядається як синтез багаторівневої вза-
ємодії різних чинників (історико-політичних, соціально-економічних, 
природно-географічних, екологічних та ін.), які зумовлюють змі-
ну деяких параметрів усього етносу (або окремих його частин). 
О. Антонюк зауважує, що ці зміни не зачіпають самого етнічного 
існування етносу, не спричиняють руйнування в цілому етнічної 
системи [5]. Етнічна система визначається як вся сукупність етнічних 
спільнот, що проживають в межах однієї держави і взаємодіють між 
собою як складний комплекс [10]. Тоді як етнотрансформаційні 
процеси навпаки, призводять до зміни етнічної належності тих 
чи інших груп людей, до зникнення одних і виникнення інших 
етносів. Вони відбуваються здебільшого внаслідок взаємодії етнічних 
спільнот або їх частин, що знаходить відображення у зміні основної 
ознаки всього етносу або його частини – етнічної самосвідомості. 
Етнотрансформаційні процеси відбуваються значно повільніше, ніж 
етноеволюційні, але їх наслідки більш разючі. 

Ця сукупність характеристик дає нам підстави визначити процеси 
етнополітичної інтеграції та дезінтеграції скоріше як етнотрансфор-
маційні, оскільки вони зачіпають етноси, а не лише їх компоненти, 
призводять до зміни етнічної належності цілих етноспільнот та 
супроводжуються переглядом кордонів держав, в яких проживають 
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ці етноси. Так, наприклад, анексія Автономної Республіки Крим як 
дезінтеграційний процес призвела до зміни фактичної громадян-
ської, а отже і національної, належності етноспільнот, що населяють 
півострів. Водночас це не заважає етнополітичній дезінтеграції, як 
і етнополітичній інтеграції містити ознаки етноеволюційного про-
цесу – спричиняти зміни в деяких компонентах або параметрах 
етносу (мова, культура, свідомість, етнокультурне середовище). 
Більше того, етнополітична дезінтеграція або інтеграція може бути 
в довгостроковій перспективі етнотрансформаційним процесом, 
а в короткостроковій – етноеволюційним. Перебіг етнополітичної 
дезінтеграції або ж інтеграції на початковій стадії характеризується 
більше еволюційними змінами, ніж трансформаційними.

В етнополітиці доцентрові та відцентрові тенденції змінюють 
одна одну. Це знайшло відображення у класифікації етнополітич-
них процесів на етнооб’єднувальні та етнороз’єднувальні. Критерій 
об’єднання/розмежування як основа типології етнополітичних 
процесів має колосальне значення для нашого дослідження. Його 
застосування для загальної класифікації етнополітичних процесів, 
дуже розповсюдженої у вітчизняній та зарубіжній етнополітоло-
гії, означає, що будь-який етнополітичний процес можна визна-
чити як об’єднувальний (інтеграційний) або ж роз’єднувальний 
(дезінтеграційний). Що не виключає появи змішаних типів – 
інтеграційно-дезінтеграційних процесів залежно від контексту, 
змісту та спрямованості. Так само як в обох типологічних гру-
пах і етнооб’єднувальній, і етнороз’єднувальній розвиток може 
бути як етноеволюційним, так і етнотрансформаційним, а також 
змішаним – еволюційно-трансформаційним.

Сучасний глобалізований світ характеризується величезною стро-
катістю, заплутаністю, багаторівневістю і суперечливістю етнічних 
процесів, які складно виокремити з контексту та класифікувати. 
Спричинено це тим, що земну кулю населяє величезна кількість 
етносів, які перебувають на різному етапі етногенезу. Це й мало-
числені племена, племінні етноси, етноси, а також етноси, які в про-
цесі етногенезу сформували власні держави (нації). На етногенез 
нашаровуються особливості соціально-економічного, політичного 
розвитку, взаємодія з іншими етносами в межах держав, геополітичне 
розташування і навіть екологічний фактор. Специфіку, своєрідність 
етнополітичних процесів обумовлює ціла сукупність факторів, які 
будуть проаналізовані в наступних дослідженнях.
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Таким чином етнополітична дезінтеграція, як і етнополітична 
інтеграція належать до етнічних (етнополітичних процесів), оскільки 
фактори їх виникнення, особливості перебігу та зміст відповідають 
найпоширенішим визначенням та характеристикам етнічного (етно-
політичного) процесу. Серед них: основні причини та об’єктивний 
характер дезінтеграційно-інтеграційних процесів, їх етнотрансфор-
маційний та етноеволюційний вплив на етнос. Водночас, в ході аналі-
зу та позиціонування етнополітичної дезінтеграції та інтеграції було 
виявлено, що вони є складовими критерію «об’єднання/розмежуван-
ня» класифікації етнічних процесів загалом, адже кожен етнічний 
процес може мати як доцентрове, так і відцентрове спрямування. Це 
дало змогу узагальнити вузьке розуміння дезінтеграції/інтеграції 
як певного етнополітичного процесу та широке методологічне – як 
критерію спрямування розвитку етнічних процесів.
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В статье представлены теоретико-методологические основы изучения 
этнополитических дезинтеграционно-интеграционных процессов. В част-
ности с помощью системного и сравнительного анализа определены место 
и роль этнополитической дезинтеграции и интеграции среди этнопо-
литических явлений и процессов, выявлены и исследованы присущие им 
характеристики. Обобщено узкое понимание дезинтеграции / интеграции 
как определенного этнополитического процесса и широкое методологиче-
ское – в качестве критерия направления развития этнических (этнополи-
тических) процессов. 

The article presents theoretical and methodological bases for studying 
ethnopolitical disintegration and integration processes. In particular, with the 
help of system and comparative analysis, the place and role of ethnopolitical 
disintegration and integration among ethnopolitical phenomenas and processes 
are determined, and their inherent characteristics are discovered and studied. 
A narrow understanding of disintegration / integration as a specific ethnopolitical 
process and broad methodological – as a criterion for the development of ethnic 
(ethnopolitical) processes have been generalized.
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У статті досліджено погляди на природу прав людини в американ-
ській філософії права. Представлено аналіз ідей Дж. Ролза, Р. Дворкіна та 
Р. Нозіка, які відроджують ліберальну доктрину прав і свобод, ґрунтуючись 
на їх політичній складовій. 

Взаємозв’язок людини і права, обґрунтування прав людини як 
цінності для суспільства було завжди в центрі уваги філософсько-
правової думки. Новітня доба в історії людства, пов’язана з інтенси-
фікацією глобалізаційних процесів у всіх сферах соціального життя. 
Саме зараз необхідно відстояти права людини як найвищу цінність 
цивілізації. Сучасний дискурс прав людини, що функціонує у лі-
беральній ідеології, спирається на певні парадигмальні засади та 
риторичні формули, які потребують певного теоретичного осмис-
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are determined, and their inherent characteristics are discovered and studied. 
A narrow understanding of disintegration / integration as a specific ethnopolitical 
process and broad methodological – as a criterion for the development of ethnic 
(ethnopolitical) processes have been generalized.
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ПРОБЛЕМА ПРАВ ЛюдИНИ  
В фІЛОсОфІї ПРАВА сША

У статті досліджено погляди на природу прав людини в американ-
ській філософії права. Представлено аналіз ідей Дж. Ролза, Р. Дворкіна та 
Р. Нозіка, які відроджують ліберальну доктрину прав і свобод, ґрунтуючись 
на їх політичній складовій. 

Взаємозв’язок людини і права, обґрунтування прав людини як 
цінності для суспільства було завжди в центрі уваги філософсько-
правової думки. Новітня доба в історії людства, пов’язана з інтенси-
фікацією глобалізаційних процесів у всіх сферах соціального життя. 
Саме зараз необхідно відстояти права людини як найвищу цінність 
цивілізації. Сучасний дискурс прав людини, що функціонує у лі-
беральній ідеології, спирається на певні парадигмальні засади та 
риторичні формули, які потребують певного теоретичного осмис-

© корнієнко Г. П., 2017



79

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

лення. Найбільш важливий внесок до розробки теоретичних основ 
дискурсу про права людини зробили представники ліберальної 
традиції у американській філософії права: Джон Ролз, Роберт Нозік, 
Рональд Дворкін. Саме тому у нашому дослідженні прав людини 
аналізуються їх праці.

Результати аналізу останніх джерел і публікацій показують, 
що філософсько-правова думка США розвивалася під впливом 
європейської філософії [7]. З часом американська філософія права 
знаходить свою індивідуальність, її ідеї набувають нового змісту та 
звучання. Концепція прав людини не є виключенням. Права людини 
стали предметом активного обговорення в англомовній філософсько-
правовій літературі в працях А. Брауна, Дж. Берка, Джастіни Берлі, 
М. Коена. Монографії, присвячені концепції Р. Дворкіна, вийшли 
у Німеччині (К. Бітнер, Е.Романуса), Швейцарії (М.-М. Штольц), 
Франції (С. Веше i В. Дзанетті), Бельгії (Жюлі Алар). Аналізу тео-
рії справедливості Дж. Ролза присвячені чисельні праці та наукові 
публікації Б. Аккермана, Б. Беррі, Д. Размуссена, А. Бучанана, 
М. Фрідмана, Ф. Хайєка, X. Харта.

Метою статті є аналіз філософсько-правових концепцій прав лю-
дини в американській філософії права.

Американський соціальний філософ, Джон Ролз, прагнув знайти 
ідеал справедливого суспільства через прийняття універсальних 
принципів справедливості. У книзі «Теорія справедливості» він об-
говорює принципові питання прав, утвердження справедливості та 
справедливого розподілу. Ролз виділяє два принципи справедливості, 
на яких, на його думку, будується справедливий устрій суспільства. 
Згідно з першим принципом (принципом рівних свобод), «кожна 
людина має рівне право на максимально широку систему рівних 
основних свобод, сумісних з аналогічною системою свобод для 
всіх» [6, 187]. Другий принцип справедливості по суті включає два 
окремих принципи та формулюється наступним чином: «соціальні 
і економічні нерівності мають бути врегульовані таким чином, щоб 
вони вели до найбільшої вигоди найменш благополучних» (прин-
цип відмінності); «щоб пов’язані з ними посади в суспільстві були 
відкриті для всіх за умови чесного дотримання рівності можливос-
тей» (принцип рівних можливостей). «… Соціальні та економічні 
нерівності повинні задовольняти дві умови. По-перше, вони мають 
стосуватися становища і посад, доступних для всіх за умов чесної 
рівності можливостей; і, по-друге, вони мають бути якнайкорисніші 
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для найменш забезпечених членів суспільства» [6, с.193]. Принципи 
справедливості вибудовуються в чітку ієрархію: рівні свободи мають 
пріоритет перед рівними можливостями, а ті, у свою чергу, мають 
пріоритет перед рівними ресурсами.

У своїй теорії Ролз намагається роз’яснити принципи справед-
ливості, які притаманні сучасній ліберальній демократії. В аме-
риканському суспільстві в цей час необхідна була така концепція 
справедливості, що висловлювала б цінності та ідеали демократії, 
конкретизуючи їх у Конституції. На тлі цього Ролз висуває «контр-
актний» підхід до прав людини, ґрунтований на принципі рівності. 

За характером теорія Ролза є дистрибутивною, оскільки питання 
про справедливість висувається ним у контексті розподілу так зва-
них «первинних соціальних благ». До них належать ресурси і речі, 
необхідні будь-якій людині для здійснення її раціональних життєвих 
планів. Які б цілі не ставила перед собою людина, для їх втілення 
в життя їй потрібно мати основні громадянські права та свободи, до-
хід і добробут, можливості самореалізації та повноваження.

Розмірковуючи над ідеалом справедливого соціального устрою, 
Ролз повертається до моделі часів епохи просвітництва – «суспільного 
договору». У своїй теорії Ролз замінює поняття «природного стану» 
поняттям «початкового положення», яке ґрунтується на принципах 
справедливості. Ідея полягає у встановленні чесної процедури, в ре-
зультаті якої будь-які принципи, що стали підсумком угоди, будуть 
справедливі. Люди оберуть такий варіант суспільної справедливості, 
який гарантуватиме їм найсприятливіші умови. А саме розподіл, який 
встановлює: рівні свободи для усіх, рівні можливості, рівний розподіл 
доходів та багатства. «Насправді, цей принцип є очевидним за симе-
трії сторін, що має спасти на думку кожній людині» [5, с. 138].

Ролз застосовує ідею суспільного договору як гіпотетичну си-
туацію, де люди перебувають у невіданні, не знають економічної і 
соціальної ситуації в суспільстві, не знають свого місця в суспільстві, 
свого класового становища, свого соціального статусу. В умовах прин-
ципу невідання діють такі фактори, як відсутність інформації про 
факти загального характеру, про рівень економічного, політичного, 
культурного розвитку суспільства, його інституційної основи, незна-
ння фактів, що стосуються соціального становища індивідів. У такій 
ситуації індивіди мають на договірній основі прийняти принципи 
справедливості. Уявний експеримент може бути проведений в будь-
якому місці та в будь-який час, вважає Ролз. Задум цього розумового 
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експерименту полягає в тому, щоб знайти такі принципи для спра-
ведливого соціального порядку, з якими погодилися би усі розумні 
люди. Ролз передбачає, що будь-яка група розумних людей, що зі-
бралася в одному місці й прийняла кілька простих правил ведення 
дискусії, в результаті обов’язково дійде висновків щодо справедли-
вого соціального устрою. Дана ідея полягає у встановленні чесної 
процедури, в результаті якої будь-які принципи, що стали підсумком 
угоди, будуть справедливі. Мотивація сторін передбачає існування 
договірної теорії і реалізації її в життя на основі соціальної солідар-
ності та доброї волі.

Проте Ролз не прагне побудувати модель виникнення соціальних 
інститутів із «природного стану». «Я не вірю, – переконував Ролз, – 
в здатність утилітаризму забезпечити задовільне витлумачення 
основних прав і свобод громадян, як вільних та рівноправних осіб… 
Я удався до загальнішого й абстрактнішого подання ідеї суспільного 
договору, виходячи на неї через ідею первісної позиції» [5, с. 12]. 

Концепція іншого професора Гарварду Роберта Нозіка, що 
критикує теорію справедливості Ролза, заснована на радикальному 
розумінні прав людини. Теорія, розроблена Нозіком, ґрунтується на 
простих, прийнятних для більшості принципах. Ці принципи: люди-
на – автономна, раціональна й вільна істота; істота, що має невід’ємні 
права, захист яких лежить в основі політичного життя суспільства. 
Суспільство, за Нозіком, складається як результат вільних обмінів між 
індивідами, нормативні рамки тут задаються виключно природни-
ми індивідуальними правами (до числа основних природних прав 
відноситься передусім право індивіда на свободу і рівність). «Люди 
мають право власності відносно самих себе і своєї праці та мають 
право самостійно вирішувати, що з ними стане і що вони будуть 
робити …»[4, с.219 ]. 

Державі та її інститутам відводиться лише роль, яку їм залишають 
індивіди. Легітимною може вважатися лише така держава, яка відпо-
відає правам. Держава виникає як неумисний результат актів обміну і 
взаємної передачі компетенцій. Держава в цій доктрині є інститутом 
з повноваженнями, що постійно зменшуються, звужуються з роз-
ширенням прав і свобод громадян. Нозік визнає необхідність «мі-
німальної» держави, що відбирає у індивідів право на застосування 
насильства, але в той же час надає їм захист від свавілля. «Мінімальна 
держава, вважав Р. Нозік, – це найбільш екстенсивна держава, яку 
можна виправдати» [3,с.239]. Виникнення мінімальної держави має 
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на меті зменшити кількість порушення прав у суспільстві. Політичні 
інститути та державна влада мають бути організовані у такий спосіб, 
щоб залишати недоторканою свободу індивіда. Органи державної 
влади не можуть нав’язувати взірців життя, поведінки, а повинні 
гарантувати свободу вибору. Втручання держави в дії індивідів ви-
правдано лише у випадках, коли ці дії обмежують свободу індивідів 
та коли індивіди добровільно передають державі частину своїх 
природних прав. Тому роль держави повинна зводитися до ролі 
«нічного сторожа» – виникаючи на ринку індивідуальних змагань, 
вона є не що інше, як загальна організація з охорони основних прав 
людини.

Захищаючи необхідність «мінімальної держави», Нозік крити-
кував теорію «соціальної держави» за насильство над індивідами. 
Тут Нозік критикує теорію справедливості Ролза, який вважає, що 
держава повинна займатися розподілом суспільного продукту. Нозік 
зазначав, що у сфері економіки держава не має права втручатися 
у ринкові відносини, тому і не може здійснювати перерозподіл до-
ходів та власності. Держава не повинна підтримувати ані окремі 
верстви населення, ані різні галузі економіки. Держава не може і не 
повинна володіти ресурсами, вона не одержує прибутки, податки 
надходять на утримання органів контролю та правоохоронних струк-
тур. У державі не може бути централізованого розподілу: «Не існує 
жодної особи чи групи, уповноваженої контролювати всі ресурси, – 
зазначає Р. Нозік, – вирішувати як саме їх слід розподілити та роз-
дати» [3 , с. 239]. Рішення, котрі приймаються в державі, це рішення 
не на користь загального блага. Тому Нозік вважає, що ані розподіл 
цінностей, ані загальне благо – не мета держави.

Нозік вважав, що індивідуальні права (у тому числі право на при-
ватну власність і приватна сфера життя людини в цілому) взагалі 
мають бути значно розширені коштом держави, у тому числі і за до-
помогою «приватизації» військової й пенітенціарної сфер. Нозік 
пропонував перейти до приватних армій, в’язниць та судів.

Таким чином, Р. Нозік затверджує пріоритет первинної недо-
торканності прав та свобод. Для нього головними залишалися 
індивідуальні свободи як підстави для гарного або навіть для най-
кращого життя, а краще життя здійснюється за умов дотримання 
прав людини.

Інший американський філософ, професор університету Нью-
Йорка, Рональд Дворкін, у своїй книзі «Серйозний погляд на права» 
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у певній мірі зробив спробу інтеріоризувати ідеї Ролза і Нозіка. У сво-
їх працях він формулює теорію права, що ґрунтується на визнанні 
пріоритету особистості, її гарантованої свободи та самореалізації. 
Найфундаментальнішим з усіх прав Дворкін визнає право на рів-
ність, що трактується їм як право на рівну турботу й повагу. Правo на 
свободу Дворкін вважає похідним від права на рівність. Дворкін на-
полягав на тому, що тільки, коли співтовариство реально визнає своїх 
членів вільними та рівними один одному, тоді вoно реально інтегрує 
своїх членів. Філософ підкреслює, що індивідуалізм не є ворогом 
рівності і моральності. Саме індивідуальні права, за Дворкіним, ви-
ступають у вигляді природних переваг і вибору людини, тобто вони 
із самого початку універсальні та не є продуктом національного і 
міжнародного законодавства [8, с.12]. 

Якщо в класичному лібералізмі права обґрунтовуються тим, що 
люди мають ці права і в кінцевому рахунку виграє усе суспільство 
в цілому, то на думку Двoркіна, аргумент про загальну користь є 
абсолютно недоречним у разі індивідуальних прав [1]. Наявність 
у людини будь-якого права означає, що вона має це право навіть 
у тому випадку, якщо воно не узгоджується із загальною користю та 
інтересом. Індивідуальні права дозволяють перешкодити ухвален-
ню тих політичних рішень, які, відповідаючи загальним інтересам, 
не узгоджуються з фундаментальним принципом рівності, згідно 
з яким уряд повинен відноситися до громадян як до рівних. Дворкін 
прагне виробити таку теорію, в якій органічно з’єдналися б рівність 
і свобода, колективна та особиста відповідальність, вимоги лівих і 
правих політичних партій. 

Дворкін виділяє два види дистрибутивної рівності: рівність до-
бробуту і рівність ресурсів. Перший вид припускає розподіл ресурсів 
між людьми доти, поки вони не будуть рівними в добробуті. Другий 
вид пропoнує розподіляти ресурси між людьми так, щоб кожен мав 
однакову з іншими частину від усієї сукупності ресурсів суспільства. 
Сам Дворкін – противник рівності добробуту та прибічник рівності 
ресурсів.

Згідно з поглядами Дворкіна, інститут представницької демократії 
вважається найкращим способом забезпечення соціально-політичної 
рівності в суспільстві, проте він є не досконалим. Рішення, що при-
ймаються демократичним шляхом, відбивають те, що найприйнят-
ніше для більшості. Проте, коли люди віддають перевагу одному 
політичному рішенню над іншим, їх переваги, згідно з Дворкіним, 
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містять в собі два компоненти: особистий і зовнішній. Особисті пере-
ваги громадянина стосуються тих благ, які надаються йому самому, 
тоді як зовнішні переваги зачіпають блага, що виділяються іншим. 
«У демократичному суспільстві, де, в принципі, поважаються ін-
дивідуальні права, на кожного громадянина покладено загальний 
моральний обов’язок дотримуватися всіх законів, навіть якщо йому 
хотілося б змінити деякі з них. Це його обов’язок перед співгромадя-
нами, які дотримуються законів, в його ж інтересах, законів, які їм 
не подобаються. Але цей загальний борг не може бути абсолютним, 
оскільки навіть справедливе, в принципі, суспільство може вирoбляти 
несправедливі закони і проводити несправедливу політику…» [2, 
с. 255]. Якщo, наприклад, законодавчий орган, висловлюючи волю 
більшості виборців, забороняє виступи в підтримку непопулярних 
у суспільстві політичних поглядів, то це рішення не є результатом 
чесної конкуренції між особистими уподобаннями громадян, а ви-
словлює домінуючі в суспільстві зовнішні переваги. Воно викликано 
не тим, що виступи на підтримку подібних поглядів позбавлять 
більшість громадян деяких можливостей, а тим, що більшість про-
сто не схвалює ці погляди. У цьому випадку певних можливостей 
позбавляються саме ті, хто поділяє ці погляди. В результаті зазначене 
рішення не забезпечує, а порушує право кожної людини на те, щоб 
з нею поводилися як з рівною. 

Уряд, вважає Дворкін, «має відмовитися від тієї точки зору, що 
громадяни ніколи не мають права порушувати закон, і не повинні 
визначати права громадян таким чином, щоб вони обмежувалися 
на основі припущень щодо загального блага. Таким чином, жорстка 
позиція уряду щодо громадянської непокори або кампанії приду-
шення виступів протесту можуть вважатися свідченням нещирості 
заяв про визнання прав» [2, с.278]. Демократія не дозволяє вичленити 
в загальних перевагах громадян, що виявляються в ході голосування, 
особисті й зовнішні компоненти, тому для дотримання рівності вона 
має бути доповнена певним механізмом, що коригує, перешкоджає 
прийняттю мажоритарними політичними інститутами рішень, що 
відбивають сильні зовнішні переваги. Цей механізм можна реалізу-
вати тільки за допомогою системи громадянських прав, які слугують 
противагою для певних демократичних рішень. Для Дворкіна права 
завжди були важливішими за правила. Безумовно, правила формулю-
ють права, але права існують ще до того моменту, як вони висловлені 
у формі правил.
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Відстоюючи свою теорію, Дворкін врахував головний американ-
ський досвід двохсотрічного безперервного конституційного розви-
тку, а запропонована ним модель права та прав людини є ідеальним 
варіантом американської правової системи.

Філософсько-правові погляди Дворкіна, Ролза та Нозіка відродили 
у розумінні прав людини природно-правову традицію раціоналізму 
і універсалізму, хоча, в цілому, їх концепції, рівень абстракцій й уза-
гальнень виводить їх погляди за межі природно-правової традиції. 
Відроджуючи у своїх теоріях ліберальну доктрину прав та свобод, 
наведені концепції ґрунтувалися більшою мірою на політичній скла-
довій універсальних основ існування прав людини.
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сУчАсНИй сТАН НАУКОВОгО  
ЗАБЕЗПЕчЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОгО 

ВПЛИВУ НА юРИдИчНИх ОсІБ
У статті проаналізовано наявні теоретичні підходи щодо наукового 

обґрунтування кримінальної відповідальності юридичних осіб. Визначено, 
основні сформовані у науці підходи щодо вказаної проблематики. На підставі 
вивчення наукового доробку українських вчених виокремлено основні напрями 
за якими здійснюється дослідження можливостей кримінально-правового 
впливу на юридичних осіб. Особлива увага звернута на дисертаційні 
дослідження, які присвячені характеристиці юридичних осіб як суб’єктів 
кримінальної відповідальності та системи заходів кримінально-правового 
впливу, що застосовуються до них. 

Дослідження суспільних явищ та процесів, особливо у сучасних 
умовах транзитивності суспільства, вимагає глибокого та системного 
аналізу не лише їх витоків та становлення, а й відповідної системи 
наукових поглядів та концепцій, які здійснювали їх пояснення та 
забезпечували розвиток. Не є виключенням із цього правила і об’єкт 
вивчення кримінального права, який трансформується у контексті 
зміни соціально-економічних та політико-правових реалій. Зважаючи 
на окремі економічні процеси, гостру потребу кримінально-правової 
охорони економічних відносин, у межах кримінально-правової науки 
протягом тривалого часу обговорюється можливість побудови кон-
цепції кримінально-правового впливу на юридичних осіб. Як слуш-
но відзначають окремі науковці, юридичні особи існують у межах, 
встановлених для них законом як для учасників соціального життя. 
І ледве не остання галузь права, куди доступ юридичним особам як 
рівноцінним суб’єктам зачинено, залишається кримінальне право, 
оскільки традиційна доктрина кримінального права вважає, що 
суб’єктом кримінальної відповідальності може бути лише фізич-
на осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності. 
Водночас, таке категоричне рішення законодавця не повинне заважа-
ти власне постановці питання щодо кримінально-правового впливу 
на юридичних осіб. У сучасному кримінальному праві вказана про-
блематика передбачає три самостійних підпитання: а) кримінальна 
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відповідальність юридичних осіб; б) квазікримінальна відповідаль-
ність юридичних осіб; в) кримінальна відповідальність фізичних 
осіб за порушення приписів та заборон, які адресовані юридичним 
особам [17, с. 252].

Водночас, аналітичне опрацювання наукових джерел свідчить, 
що формування завершеної моделі кримінально-правового впливу 
на юридичних осіб далеке від свого завершення, а фактичний рівень 
наукового забезпечення знаходиться у стані формування теоретичної 
основи системного дослідження цієї проблематики. Безумовно, роз-
починаючи власний науковий пошук та аналіз складної проблема-
тики, перш за все необхідно ґрунтовно вивчити та систематизувати 
наявні наукові напрацювання, визначити, які з них та у якій частині 
можуть бути використаними для власного наукового пошуку, а та-
кож виокремити спектр проблем, котрі залишилися невирішеними 
і потребують наукового обґрунтування.

Аналітичне опрацювання наявних наукових джерел свідчить, що 
у сучасній науці кримінального права сформульовано принаймні 
три підходи щодо кримінально-правового впливу на юридичних 
осіб. Так, перший підхід передбачає можливість застосування кримі-
нальної відповідальності щодо юридичних осіб, на основі визнання 
їх самостійної індивідуальності та з використанням окремих теорій 
вини. Щодо другого підходу, то у його межах повністю заперечується 
можливість кримінальної відповідальності юридичних осіб на осно-
ві таких аргументів: неможливість встановлення вини юридичної 
особи, оскільки у будь-якому випадку це вина конкретної фізичної 
особи, фактично, констатується, що юридична особа не може діяти 
винно; нездатність юридичної особи мати власну волю; необхідність 
фундаментального перегляду інших інститутів кримінального 
права, зокрема інституту співучасті. У межах третього підходу вчені 
пропонують компромісні варіанти кримінально-правового впливу 
на юридичних осіб, зокрема: визнання можливості кримінальної 
відповідальності юридичних осіб, але із застосуванням до них не кри-
мінального покарання, а інших заходів кримінально-правового впли-
ву, або чітко розмежовувати категорії “суб’єкт злочину” та “суб’єкт 
кримінальної відповідальності”. Обґрунтовуючи четвертий підхід 
вчені визначають можливість застосування до юридичних осіб захо-
дів кримінально-правового впливу за причетність до вчинення зло-
чинів, що потребує наукового обґрунтування концепції причетності 
до вчинення злочину у межах кримінального права.
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Опрацювання наукового доробку вітчизняних дослідників дозво-
ляє типізувати напрями їх наукового пошуку та розроблення проб-
лематики кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб:

– загальна постановка проблеми щодо можливості кримінально-
правової відповідальності юридичних осіб[4; 7; 8; 21;];

– визначення комплексу проблем щодо кримінально-правового 
впливу на юридичних осіб[5; 19; 20];

– компаративний аналіз кримінального законодавства щодо кри-
мінальної відповідальності юридичних осіб[6;13;1; 12;18];

– особливості кримінальної відповідальності юридичних осіб 
за окремі злочини[3; 11; 16];

Поряд із наведеними підходами необхідно відзначити позицію 
дослідників, які аналізуючи законодавство пострадянського простору 
фактично констатують наявність квазікримінальної відповідальності 
юридичних осіб, оскільки такі галузі як адміністративне право, по-
даткове право тощо допускають можливість впливу на юридичних 
осіб за допомогою різних санкцій, у тому числі штрафних санкцій, 
які за своїм розміром не відрізняються від розмірів штрафів як кримі-
нального покарання. При цьому у межах такого впливу допускається 
винність юридичних осіб[17, с. 274]. На нашу думку, теоретичне 
опрацювання такого підходу є важливим та корисним оскільки роз-
робленні у його межах моделі можуть використовуватись під час роз-
роблення концепції кримінально-правового впливу на юридичних 
осіб. 

Аналізуючи науковий доробок вчених, слушно акцентувати осо-
бливу увагу на дисертаційних дослідженнях, які стосуються цієї про-
блематики. Так, звернімо увагу на дисертацію Комоско А.О. на тему 
“Кримінальна відповідальність юридичних осіб” [10], у якій дослід-
ниця поставила за мету здійснити науково-теоретичну розробку кон-
цептуальних положень, які пов’язані із необхідністю впровадження 
інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб. З метою 
досягнення вказаної мети дослідниця виокремила відповідне коло 
завдань, зокрема: проаналізувати становлення та розвиток кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб; провести компаративний 
аналіз особливостей кримінально-правового впливу на юридичних 
осіб у різних країнах; систематизувати концептуальні підходи щодо 
розуміння сутності юридичних осіб та їх ознак; систематизувати 
особливості визначення вини юридичних осіб у різних галузях за-
конодавства; проаналізувати особливості кримінально-правового 
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впливу на юридичних осіб; обґрунтувати типові моделі адаптації за-
рубіжного досвіду щодо кримінальної відповідальності юридичних 
осіб; сформулювати підстави та особливості кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб; сформулювати концептуальні положення 
щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Вивчення результатів отриманих дослідницею свідчить, що окремі 
з них мають важливе теоретичне значення для формування концепції 
кримінальної відповідальності юридичних осіб. Так, важливим є об-
ґрунтування положення щодо специфічних характеристик суб’єктів 
колективної відповідальності, а також спроби розмежувати загальний 
та спеціальний суб’єкт під час застосування заходів кримінально-
правового впливу. Необхідно зауважити, що доволі дискусійною є 
спроба авторки сформулювати поняття та визначити зміст вини юри-
дичних осіб як психологічного відношення до вчиненого колективу 
юридичної особи, що виражається у домінуючій волі. Видається, що 
наведене формулювання є доволі загальним та потребує уточнення 
під час подальших наукових досліджень вказаної проблеми. Більше 
того, зважаючи на те, що вина виступає однією із ключових категорій 
кримінального права, а підходи щодо її розуміння є доволі усталени-
ми, авторці слушно було б детальніше аргументувати свою позицію, 
зокрема визначити як теорії вини покладено в основу її теоретичного 
підходу, охарактеризувати позиції прихильників та противників 
даного підходу. На нашу думку, вказане забезпечило б більш стійку 
та системну аргументацію окремих положень висловлених у межах 
дисертаційного дослідження. Саме тому, запропонований у вказа-
ному дослідженні підхід не може бути підтриманий нами у повному 
обсязі, а буде використаний як теоретична основа для формування 
власної науково обґрунтованої позиції. 

Доволі детально та логічно дисертанткою визначено підстави 
кримінальної відповідальності юридичних осіб, які будуть викорис-
танні для формування авторської системи таких підстав, оскільки 
запропонований авторкою підхід не можливо визнати безапеля-
ційним. На нашу думку, система підстав для кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб повинна визначатися у відповідності 
до теорії вини, яка буде покладена в основу концепції, а також чіт-
кого розуміння сутності юридичної особи як суб’єкта кримінальної 
відповідальності. 

Продовжуючи проаналізуємо дисертацію Л.О. Абашиної на тему 
“Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності”[2], 
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у якій вирішувалось завдання щодо дослідження та обґрунтування 
правового статусу юридичної особи як суб’єкта кримінальної від-
повідальності. Для здійснення такого обґрунтування дослідниця 
вирішувала систему завдань щодо: встановлення історичних пере-
думов кримінальної відповідальності юридичних осіб; визначення 
теоретичних аспектів їх кримінальної відповідальності у доктрині 
зарубіжного кримінального права, визначення підстав кримінальної 
відповідальності юридичних осіб; характеристика можливості засто-
сування до юридичних осіб різних заходів кримінально-правового 
впливу; сформулювати систему злочинів, за вчинення яких може на-
ступати кримінальна відповідальність юридичних осіб. Заслуговують 
особливої уваги й отримані у результаті проведеного дослідження 
наукові результати. Зокрема, слушними та важливими є положен-
ня дисертації щодо розмежування категорій “суб’єкт злочину” та 
“суб’єкт кримінальної відповідальності” та віднесення до суб’єктів 
злочинів лише фізичних осіб. Водночас, принагідно звернути увагу, 
що такий теоретичний підхід сприймається не усіма дослідниками 
і є доволі дискусійним у парадигмі сучасного кримінального права. 
Також необхідно відзначити обґрунтовані положення щодо можли-
вості розширення кола юридичних осіб які підлягають кримінальній 
відповідальності та віднесення до них органів державної влади, які 
мають статус самостійної юридичної особи. Ґрунтовними є висновки 
дисертаційного дослідження щодо концепції вини юридичних осіб 
та її взаємозв’язок з об’єктивними можливостями дій та бездіяльності 
у конкретних умовах. Цікавою та методологічно важливою є класи-
фікації заходів кримінально-правового впливу щодо юридичних 
осіб на: морально-правові; майнові; організаційно-правові, а також 
обґрунтування можливості кримінальної відповідальності юридич-
них осіб лише за економічні та екологічні злочини, а також участь 
у терористичній діяльності. Водночас, на нашу думку, авторкою 
безпідставно залишено поза увагою розмежування підстав та особли-
востей кримінальної відповідальності юридичних осіб приватного та 
публічного права, особливо у контексті того, що у значній кількості 
наукових робіт можливість притягнення до кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб публічного права заперечується, а чинний 
КК України містить відповідну норму, яка ще не мала практичної 
реалізації та потребує додаткового роз’яснення. 

Продовжуючи аналіз необхідно відзначити дисертацію 
П.П. Іванцова за темою “Проблема відповідальності юридичних 
осіб у російському кримінальному праві”[9]. У вказаному дослі-
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дженні, автор зробив спробу комплексного аналізу проблематики 
пов’язаної із кримінальною відповідальністю юридичних осіб. З цією 
метою автор: здійснив порівняльне дослідження кримінального 
законодавства США, Англії та Німеччини щодо особливостей кри-
мінальної відповідальності юридичних осіб; окреслив особливості 
відповідальності юридичних осіб за цивільним та адміністративним 
законодавством; проаналізував сутність корпорації як пріоритетного 
об’єкта кримінально-правового впливу тощо. У результаті прове-
деного дослідження вченим висунуто гіпотезу щодо необхідності 
застосування теорії оціночної вини стосовно юридичних осіб. У кон-
тексті подальшого системного дослідження вказаної проблематики, 
важливо відзначити, що автор на відміну від інших дослідників запе-
речує можливість розділення таких категорій як “суб’єкт злочину” та 
“суб’єкт кримінальної відповідальності”. Також у контексті подаль-
ших наукових досліджень слушно підтримати позицію автора щодо 
необхідності уточнення мети кримінального покарання у контексті 
впровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних 
осіб. Ключовим у цьому дослідженні, що підтримується нами є пози-
ція стосовно необхідності перегляду та уточнення окремих інститутів 
кримінального права у разі запровадження кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб. Вважаємо, що найбільшої трансформації 
у контексті цього зазнає інститут кримінально-правового впливу, на 
що автор звернув увагу, але не продовжив розвиток своєї позиції. 

У вітчизняній кримінально-правовій науці необхідно відзначити 
дисертаційне дослідження О. Ф. Пасєки на тему “Кримінальна відпо-
відальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження”[14] 
у якому автор зробив вдалу спробу з’ясувати правову природу, 
зміст та значення кримінальної відповідальності юридичних осіб 
у законодавстві зарубіжних держав та визначення доцільності за-
провадження такої відповідальності в Україні. Вирішуючи вказане 
завдання дисертант: акцентував детальну увагу на дослідженні 
соціально-правової сутності юридичної особи та можливі проблеми 
її кримінальної відповідальності; здійснив аналіз ґенези криміналь-
ної відповідальності юридичних осіб і зарубіжному законодавстві та 
міжнародно-правових актах; виявив тотожності та виокремив особли-
вості кримінальної відповідальності юридичних осіб у зарубіжних 
країнах. Особлива теоретична цінність цієї дисертації полягає у тому, 
що автор не обмежився констатацією моделей кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб в інших державах, а на основі опрацьо-
ваного матеріалу розробив детальні доповнення та  пропозиції щодо 
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запровадження інституту кримінальної відповідальності в Україні. 
Загалом аналіз вказаного дисертаційного дослідження дозволяє 
підтримати основні висновки автора та використати їх під час по-
дальшого обґрунтування моделей кримінальної відповідальності 
юридичних осіб. 

Крім того, аналізуючи вітчизняні наукові дослідження не мож-
ливо оминути дисертацію Є.Ю. Полянського, який, аналізуючи 
кримінально-правову доктрину США, звертав увагу на особливості 
кримінальної відповідальності юридичних осіб крізь призму спе-
цифічного розуміння категорії “суб’єкт злочину” у кримінально-
правовій доктрині США [15].

Частково підсумовуючи, слушно зауважити, що у даній роботі ми 
не претендуємо на вичерпний аналіз стану наукового забезпечення, 
а акцентували увагу лише на ключових напрацюваннях дослідників 
України та інших країн СНД щодо кримінально-правового впливу 
на юридичних осіб. Водночас, проведений аналіз дозволяє зробити 
окремі попередні висновки: по-перше, у наукових колах не досягнуто 
єдності та тривають жваві дискусії щодо можливості кримінальної 
відповідальності юридичних осіб; по-друге, можна констатувати 
наявність принаймні чотирьох концептуальних підходів щодо мож-
ливості кримінально-правового впливу на юридичних осіб; по-третє, 
у наявних наукових дослідженнях науковцями у якості базису влас-
них наукових робіт використовуються підходи щодо відповідальності 
юридичних осіб напрацьовані у межах інших галузей публічного 
права; по-четверте, зроблено лише фрагментарні спроби наукового 
обґрунтування застосування окремих інститутів кримінального пра-
ва щодо юридичних осіб (наприклад, звільнення від кримінальної 
відповідальності та кримінального покарання).

Зважаючи на викладене, слушно відзначити, що з метою про-
довження систематичних теоретичних розвідок у цьому напрямі 
першочергового наукового обґрунтування потребує: 1) конкретна 
модель реалізації кримінальної відповідальності юридичних осіб; 
2) визначення виключного переліку характеризуючих ознак юридич-
ної особи як суб’єкта кримінальної відповідальності; 3) розмежування 
особливостей кримінальної відповідальності суб’єктів публічного 
та приватного права; 4) розроблення системи заходів кримінально-
правового впливу на юридичних осіб; 5) визначення специфіки при-
значення їм кримінального покарання, звільнення від кримінального 
покарання або його відбування тощо.
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основные сложившиеся в науке подходы к указанной проблематике. На осно-
вании изучения научного наследия украинских ученых выделены основные 
направления, по которым осуществляется исследование возможностей 
уголовно-правового воздействия на юридических лиц. Особое внимание об-
ращено на диссертационные исследования, посвященные характеристике 
юридических лиц как субъектов уголовной ответственности и системы 
мер уголовно-правового воздействия, применяемые к ним. 

The article analyses the existing theoretical approaches to the scientific 
substantiation of criminal liability of legal entities. It is determined, the basic 
approaches formed in science in this problem. On the basis of the study of the 
scientific work of Ukrainian scientists, the main directions of investigation 
of the possibilities of criminal legal influence on legal entities are singled out. 
Particular attention is paid to the dissertation research, which is devoted to the 
characterization of legal entities as subjects of criminal responsibility and the 
system of measures of criminal-law influence, applied to them. 

стаття надійшла до редколегії 18.10.2017
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АкТуАлЬні ПРОБлЕМи 
МіЖнАРОДнОГО ПРАВА, 

МіЖнАРОДниХ ВіДнОсин, БЕзПЕки 
ТА ГлОБАлісТики

УДК 323.1

Вітман К. М., НУ «ОЮА»

сЕцЕсІЯ КАТАЛОНІї ЯК НЕВдАЛА сПРОБА 
дЕЗІНТЕгРАцІї ІсПАНІї

В статті досліджуються передісторія, основі причини, хід відокремлення 
Каталонії від Іспанії в загальному контексті дезінтеграційних тенденцій 
в європейському просторі. Особлива увага приділяється міжнародно-
правовим, правовим та політичним механізмам, застосування яких обома 
сторонами супроводжувало спробу виходу регіону зі складу Іспанії. В ході 
аналізу запропоновано авторське бачення головних причин невдалої сецесії 
Каталонії, які полягають в 1) несформованості каталонської нації; 2) від-
сутності міжнародної підтримки Каталонії; 3) політиці стримування 
Євросоюзом дезінтеграційних тенденцій всередині країн-членів; 4) демокра-
тичному політичному режимі Іспанії, що не передбачає утисків етнокуль-
турних, мовних прав етноспільнот.

Дезінтеграційні тенденції в Європейському Союзі як інтеграційно-
му утворенні, так і в окремих країнах-членах ЄС є об’єктом наукового 
інтересу, адже саме вони визначають вектор розвитку і подальшу 
долю європейської інтеграції. Раніше ми зауважували, що в межах 
ЄС чимало етнополітично нестабільних точок (регіонів), які своїми 
вимогами створюють нові етнополітичні виклики для регіональної 
європейської етнополітичної безпеки, провокуючи  дезінтеграційні 

© Вітман к. М., 2017
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тенденції [1]. Цього року каталізатором таких тенденцій стала 
Каталонія – автономна область на північному сході Іспанії, яка вже 
не вперше декларує бажання відокремитися і намагається реалізу-
вати його. Рівень розробки проблематики загалом можна охаракте-
ризувати як середній – дезінтеграційні тенденції є об’єктом уваги та 
дослідження українських вчених – О.В. Антонюка, С.А. Асланова, 
І.М. Варзара, Т.П. Далявської, В.В. Дівак, В.Б. Євтуха, О.В. Картунова, 
В.О. Котигоренка, І.О. Кресіної, О.М. Майбороди, О.О. Маруховської, 
В.Ф. Панібудьласки, Г.М. Перепелиці, В.А. Явір. Однак останній ре-
ферендум в Каталонії поки що не отримав наукового осмислення та 
аналізу в працях українських дослідників.

Спочатку дослідимо становище Каталонії в складі Іспанії та по-
передні спроби сецесії регіону. Насамперед слід розрізняти сучасну 
Каталонію (автономію у складі Іспанії) та історичний регіон, до скла-
ду якого входить автономна область в Іспанії та Північна Каталонія, 
яка опинилася у складі Франції (французький департамент Східні 
Піренеї). Тож, Каталонія як єдиний історичний регіон, населе-
ний каталонцями (західно-романським етносом, що сформувався 
у Середньовіччі), була розділена між Іспанським і Французьким ко-
ролівствами згідно з Піренейським договором 1659 р. [2, p.79]. Більша 
частина каталонців проживає в автономній області Іспанії – понад 
90%, також вони мешкають в іспанських автономних спільнотах 
Валенсія, Мурсія і Арагон та французьких Східних Піренеях. 

Назагал вчені мають труднощі з обліком кількості каталон-
ців з огляду на їх недостатньо виражену етнічну самосвідомість. 
Головним критерієм виокремлення слугує каталонська мова, кількість 
її носів в Європі сягає 7 млн. осіб. Тож, етнотериторіальні претензії 
на формування власної держави у 7-ми мільйонного європейського 
етносу виглядають, на перший погляд, цілком обґрунтованими. 
Зауважимо, що наразі не йдеться про об’єднання всіх територій, на-
селених каталонцями, так званої Великої Каталонії, а лише про вихід 
автономної області зі складу Іспанії.

У цій статті розглядатиметься проблема сецесії сучасної Каталонії 
як автономної області Іспанії. Впродовж історії регіон неодноразово на-
магався відокремитися від Іспанії – починаючи з XVII ст., коли увійшов 
до складу Іспанського королівства, що свідчить про усвідомлення ката-
лонцями власної окремішньої ідентичності і досвід державотворення. 
В цьому контексті необхідно звернутися до теорії етнополітології, яка 
стверджує, що наявність автономії, а тим більше держави в минулому, 
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в історичній пам’яті етносу посилює дезінтеграційні тенденції і слугує 
підставою, легітимацією всіх наступних спроб сецесії. 

Ця підстава також фігурує серед семи універсальних факторів 
боротьби етносу за незалежність, визначених Т. Гарром [3, p.220]. 
Американський дослідник переконаний, що ризик боротьби за неза-
лежність зростає на 60%, якщо етнос або національна меншина мали 
колись власну державу. При цьому немає жодного значення, як давно 
це було, як саме ця держава була створена, як довго проіснувала і що 
призвело до втрати незалежності, – зауважує А. Кіссе [4, c.89]. Однак 
якщо це було не так давно, ймовірність виникнення етнополітично-
го конфлікту і боротьби за незалежність посилюється. А каталонці 
мала власну державу, причому дуже впливову на європейському 
континенті. Цим пояснюється небажання Каталонії входити і пере-
бувати у складі ще Іспанського королівства. Це Арагоно-каталонське 
королівство, яке проіснувало до XVI ст. Саме у Каталонії в 1289 р. 
було створено один з перших парламентів у Європі – представниць-
кий орган дворянства, духівництва та містян (Cortes Catalanas). У ті 
часи Каталонія була великою морською державою Середземномор’я, 
володіння якої поширювалися на Валенсію, Балеарські острови, 
Сардинію, а також Сицилію [5, p. 123].

Тож, історія дає каталонцями підстави вимагати розширення своїх 
прав від Іспанії. Вважається, що сучасний каталонський рух за неза-
лежність зародився на початку XX ст. У 1934 р. каталонський парла-
мент проголосував за незалежність, однак уряд Іспанії придушив цю 
спробу. Диктатура Ф. Франко не сприяла лібералізації відносин та 
посиленню відцентрових тенденцій. Однак жорсткі репресії проти 
каталонців за часів тоталітарного режиму Ф. Франко значно поспри-
яли популяризації руху за каталонську незалежність. 

Автономію у складі Іспанії Каталонія отримала лише 1979 р. 
спеціальним указом короля Хуана Карлоса І. Було відновлено ката-
лонський орган самоуправління – Женералітет, що стало наступним 
кроком до подальшого розширення автономії регіону, який також 
отримав власний Статут (про автономію Каталонії). У 2006 р. було 
прийнято нову редакцію Статуту про автономію. Документом значно 
розширювалися права місцевого самоврядування – Каталонія отри-
мала право розпоряджатися усіма місцевими податками і половиною 
центральних податків, зібраних у автономній спільноті. 

В 1 ст. Статуту стверджується, що Каталонія є окремою нацією, 
яка здійснює самоврядування в формі автономії [6, p.21]. Документом 
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встановлюється принцип договірних зобов’язань у відносинах між 
урядом Іспанії та урядом Каталонії. Показовим є врегулювання мов-
ного питання. Ст. 6 документу визначає власну та офіційні мови ав-
тономії. Власною мовою Каталонії є каталонська, яка проголошується 
мовою пріоритетного використання в роботі органів громадського 
управління і ЗМІ Каталонії, мовою спілкування і навчання в освіт-
ній системі. Поряд з каталонською офіційною мовою визначається 
іспанська мова, однак Каталонія та Іспанія мають вживати заходів, 
спрямованих на визнання офіційного статусу каталонської мови 
Європейським Союзом. Будь-яка особа має право використовувати 
будь-яку з офіційних мов, а громадяни Каталонії зобов’язані знати 
обидві мови. Поло Андрес К. влучно охарактеризував політичну мо-
дель Каталонії в мовній, законодавчій, юридичній, податковій сфері 
як таку, що скоріше відповідає незалежній державі, яка підтримує 
стосунки з Іспанією, ніж моделі багатокультурної автономної спіль-
ноти, інтегрованої в іспанську державу [7, c.34]. 

Втім, незважаючи на всі поступки центральної влади Іспанії, 
у 2009—2010 рр. в Каталонії відбулися неофіційні (консультативні) 
референдуми, на яких порад 90% населення висловилося за неза-
лежність регіону від Іспанії. У січні 2013 р. Женералітет (парламент) 
Каталонії ухвалив Декларацію про суверенітет Каталонії, яка перед-
бачила право на самовизначення автономії, однак Конституційний 
суд Іспанії призупинив її дію. Мадрид також визнав неконсти-
туційною, знову ж таки через Конституційний Суд, постанову 
Женералітету Каталонії про проведення референдуму щодо ви-
ходу зі складу Іспанії, який планувався на 2014 р. Каталонія мала 
намір скористатися демократичною процедурою відокремлення. 
Референдум 2014 р. відбувся, але знову у вигляді консультативного 
опитування, яке не мало юридичної сили.

У 2015 р. у Каталонії відбулись дострокові парламентські вибори, 
на яких перемогу здобули прихильники незалежності автономії, які 
об’єдналися в коаліцію Junts pel si (Разом, щоб сказати «так».) Вони 
підготували проект парламентської резолюції зі здобуття незалеж-
ності (відокремлення від Іспанії), яку каталонський Женералітет 
проголосував 9 листопада 2015 р. Однак Конституційний Суд Іспанії 
вкотре її скасував. Втім, прихильники незалежності не відмовилися 
від намірів щодо відокремлення регіону від Іспанії. У вересні 2017 р. 
Женералітет затвердив законодавчу базу, необхідну для прове-
дення референдуму про незалежність та виходу зі складу Іспанії – 
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Закон «Про правовий та установчий перехідний період Республіки 
Каталонія» (la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de 
la República catalana) [8]. Документ отримав неофіційну назву закону 
про роз’єднання (відокремлення). В ньому передбачалося, що главою 
Каталонії як новоствореної держави стане президент Женералітету 
(Карлес Пучдемон) до проведення виборів. Після перехідного пері-
оду Каталонія мала розпочати конституційний процес – напрацю-
вання Основного Закону Республіки Каталонія. Прикметно, що закон 
про роз’єднання не вимагав відмови від чинного громадянства, ним 
прописувалася процедура об’єднання іспанського та каталонсько-
го громадянства. Всі громадяни Іспанії, зареєстровані в Каталонії 
не менше двох років до 31 грудня 2016 р., автоматично здобували 
каталонське громадянство [9]. В цілому цей нормативно-правовий 
акт не позбавлений недоліків, але передбачив ключові моменти від-
окремлення автономії від Іспанії.

Однак Конституційний Суд Іспанії знову припинив його дію, 
причому на надзвичайному позачерговому засіданні. Конституція 
Іспанії надає уряду право оскаржити будь-яке рішення, прийняте 
органами влади автономій. Мадрид звернувся до Конституційного 
Суду з проханням визнати рішення Женералітету незаконним, поси-
лаючись на те, що Конституція Іспанії встановлює неподільність кра-
їни. Звернемося до першоджерела: ст.2 стверджує, що «Конституція 
базується на непорушній єдності іспанської нації, єдиній та непо-
дільній для всіх іспанців Батьківщині», але при цьому «вона визнає і 
гарантує право на автономію національностей і районів, їх складових 
та солідарність між ними» [10]. 

Однак каталонці вимагають вже не розширення автономії, а від-
окремлення в демократичний спосіб. Звичайно, жодної процедури 
виходу регіону зі складу країни не передбачено Конституцією Іспанії. 
Як і скрізь, принцип територіальної цілісності і непорушності кор-
донів домінує над правом народів на самовизначення, закріпленим 
в Статуті ООН. Зокрема метою ООН в п. 2 ст. 1 Статуту визначено 
– «розвивати дружні відносини між націями на основі поваги прин-
ципу рівноправності і самовизначення народів» [11]. В міжнародному 
праві традиційно вважається, що принцип самовизначення народів 
не повинен здійснюватися із сепаратистських позицій на шкоду 
територіальній цілісності і політичній єдності суверенних держав. 
Однак якщо народ створить орган, який його офіційно представляє 
і виконує публічно-правові функції, то будь-які насильницькі дії, що 
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перешкоджають ззовні процесу самовизначення, можуть розглядати-
ся як порушення принципів невтручання.

Вже давно назріла необхідність розмежувати в міжнародно-
правовій доктрині право народів на самовизначення (право націй 
на формування власної держави) та принципів непорушності кор-
донів і територіальної цілісності держав. Наразі доводиться аналі-
зувати етнічний склад населення регіону, що бажає відокремитися: 
чи має етнос ознаки нації, яким є його соціально-економічне, куль-
турне становище в країні. Зокрема спонукати до виходу зі складу 
поліетнічної держави можуть такі чинники, як порушення прав 
представників етносу, дискримінація, асиміляція, відсутність мож-
ливостей для збереження етнічної самобутності та розвитку культу-
ри, мови. В. Мороз слушно зауважує, що каталонський референдум 
свідчить про те, що міжнародна спільнота досі не виробила універ-
сальну формулу реалізації права на національне самовизначення. 
На даний момент домінує принцип, за яким міжнародне визнання 
і підтримку отримує народ, пригнічений за національною або ре-
лігійною ознакою [12].

Ось чому міжнародна спільнота підтримала відокремлення 
Косово, але засудила сецесію Каталонії. Отже, головними критеріями 
стають етнічний склад населення, компактність його проживання 
в межах регіону та його становище в країні. Підставою для відокрем-
лення, реалізації права на самовизначення може бути ситуація, 
за якої більшість населення регіону, що відокремлюється, станов-
лять представники етносу, що претендує на власну державу. Однак 
у випадку Каталонії проблема самовизначення ускладнюється тим, 
що каталонці як етнос не мають дуже виражених антропологічних 
та культурних ознак, які відрізняють їх від іспанців. Тому головним 
критерієм відмежування слугує мова та національна самоідентич-
ність. І, щонайголовніше, вони не перебувають у дискримінованому 
становищі, їх етнокультурні права не порушуються Іспанією.

Попри опір центральної влади, референдум щодо незалежності 
Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 р. Влада автономії повідомила, що 
незалежність Каталонії підтримало 90,18%. Однак явка склала лише 
43,03 % від виборців, які населяють Каталонію. У влади Іспанії вини-
кли запитання й до процедури проведення референдуму (до участі 
в ньому не було залучено незалежних спостерігачів) та його фінан-
сування. Також Мадрид застосував силові засоби, щоб заблокувати 
проведення голосування – арешти чиновників, розгін демонстрацій, 
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конфіскацію бюлетенів, урн, блокування інформаційних ресурсів 
референдуму та виборчих дільниць.

Соціологічні опитування в автономії напередодні показали 
іншу картину вподобань: реально (незважаючи на оптимістичні 
результати референдуму) кількість прихильників і противників 
незалежності в регіоні розділилася приблизно порівну. Прикметно, 
що за відокремлення найбільше виступають респонденти низь-
кого соціального статусу – безробітні, без вищої освіти, мешканці 
сільської місцевості, тоді як воліють залишатися у складі Іспанії 
освічені, мешканці великих міст, з середнім доходом і вище. Це 
зіграло вирішальну роль у провалі сецесії Каталонії. Сецесія є про-
явом дезінтеграційних тенденцій і означає відділення частини від 
цілого за умови, що ініціатива походить від об’єкта, що відділяєть-
ся. У вузькому політологічному розумінні дослідники визначають 
сецесію як вихід частини держави з її складу, а у федераціях – вихід 
одного із суб’єктів за результатами референдуму або рішенням його 
керівного органу [13, c. 22]. Розрізняють добровільну сецесію, яка 
відповідає міжнародному праву та базується на згоді сторін шля-
хом укладання договору між центральною владою та суб’єктом, що 
прагне вийти зі складу держави; та одноосібну, яка реалізовується 
в односторонньому порядку і, як правило, супроводжується засто-
суванням збройної сили. 

Каталонія здійснила спробу вийти зі складу Іспанії в односто-
ронньому порядку, але без застосування сили. Автономія довго 
вагалася: президент Женералітету тривалий час після референдуму 
не проголошував незалежність, незважаючи на його результати, і 
пропонував залучити для врегулювання розбіжностей між Іспанією 
та Каталонією третю сторону. Лише 27 жовтня Женералітет про-
голосив незалежність Республіки Каталонія. Однак Мадрид одразу 
почав процедуру позбавлення регіону автономного статусу, перед-
бачену ст. 155 Конституції Іспанії. Ця стаття досить загального змісту 
і стверджує, що якщо автономна спільнота не виконує зобов’язань, 
покладених на неї Конституцією та іншими законами або діє в та-
кий спосіб, що серйозно суперечить загальним інтересам Іспанії, то 
після попередньої вимоги до голови автономної спільноти за згодою 
абсолютної більшості Сенату в разі, коли ця попередня вимога не 
буде задоволена, уряд може вжити заходів до того, щоб змусити авто-
номну спільноту виконати зазначені зобов’язання, або вжити заходів, 
необхідних для захисту загальнодержавних інтересів [14]. 
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Положення виписане таким чином, щоб залишити уряду Іспанії 
поле для маневру залежно від характеру порушень з боку автономії. 
Адже в Іспанії не лише Каталонія підживлює дезінтеграційні тен-
денції і не лише вона має автономний статус. Назагал Іспанія має 
специфічний адміністративний поділ і складається з 17 автономних 
спільнот, але при цьому не вважається федерацією. Іспанія є так 
званою державою автономій – проміжною формою між унітарною 
державою та федерацією. Це особлива модель унітарного державно-
територіального устрою, яка вважається найбільш децентралізо-
ваною. Окрім Каталонії, найактивніше вимагає розширення прав 
Країна Басків. На практиці застосування ст. 155 Конституції означає 
запровадження прямого правління Мадриду в автономній спільноті. 
Уряд Іспанії взяв під контроль фінанси автономії, каталонський пар-
ламент (Женералітет) було розпущено, уряд Каталогії відправлено 
у відставку. Президент самопроголошеної держави К. Пучдемон 
разом з 5 членами каталонського уряду, намагаючись уникнути кри-
мінальної відповідальності, виїхали до Брюсселя (Бельгія), де мають 
наміри створити уряд Каталонії в екзилі.

Колосальну роль у провалі сецесії Каталонії відіграли міжнарод-
ний та економічний чинники. Більшість держав, серед них і Україна, 
одноголосно назвали референдум про незалежність Каталонії не-
законним. Відокремлення означало б для Каталонії автоматичний 
вихід зі складу ЄС, про що попередили самопроголошену республі-
ку в Єврокомісії і закликали до діалогу з Іспанією [15]. А це означає 
втрату багатьох преференцій – вільного пересування товарів та 
послуг, робочої сили і фінансів, що може знищити наразі процвіта-
ючу каталонську економіку. Одразу після проведення референду-
му найбільші іспанські банки та компанії прийняли рішення про 
вихід з Каталонії, щоб не опинитися за межами ЄС, що негативно 
позначилося на інвестиціях в економіку регіону. Навіть у випадку 
успішного виходу зі складу Іспанії без її згоди, вступ Каталонії до 
ЄС був би неможливий. Адже процедура вступу нового члена до 
Євросоюзу передбачає надання згоди всіх країн-членів спільноти, 
яку Каталонія від Іспанії ніколи б не отримала. Мадрид наперед 
пообіцяв накласти вето.

Економічні важелі переважили прагнення до незалежності. Через 
тиждень після референдуму в Барселоні розпочалися протести 
проти незалежності. Мітингувальники зібралися на центральних 
площах міста, тримаючи іспанські та каталонські прапори з гасла-
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ми “Каталонія – це Іспанія”, протестуючи проти відокремлення та 
вимагаючи притягнення К. Пучдемона до відповідальності. Втім, 
прихильники незалежності також вдалися до протестів і страйків 
проти дій Мадриду, зокрема арештів лідерів Каталонії, дестабілізу-
ючи ситуацію в регіоні. Однак очевидно, що демократичного виходу 
Каталонії зі складу Іспанії вже не буде.

Таким чином аналіз невдалої спроби сецесії Каталонії та дезінте-
грації Іспанії дозволяє зробити наступні висновки. Право народів на 
самовизначення, тривалий етногенез, наявність власної історії, мови, 
культури і навіть величної держави в минулому не гарантують етно-
су успіху у формуванні власної держави у сучасному світі шляхом ви-
ходу зі складу існуючої. Каталонія веде багаторічну мирну боротьбу 
за незалежність і в процедурно-інституційному (організаційному) 
плані випередила більшість сепаратистських рухів. 

Головні причини невдалої сецесії Каталонії вбачаємо в: 1) не-
сформованості каталонської нації, незрілості її політичної еліти 
(каталонці вирішили не йти до кінця у боротьбі за незалежність, 
зокрема на економічні труднощі та жертви заради власної держав-
ності); 2) відсутності міжнародної підтримки Каталонії; 3) політиці 
Євросоюзу, яка полягає в стримуванні дезінтеграційних тенденцій 
всередині країн-членів шляхом позбавлення преференцій членства 
(Шотландія також отримала попередження про втрату членства 
в ЄС у випадку відокремлення від Великої Британії і це суттєво 
позначилося на результатах референдуму про незалежність); 4) де-
мократичному політичному режимі Іспанії, який не передбачає 
утисків етнокультурних, мовних прав етноспільнот, що легітимують 
сецесію. 
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В статье исследуются предыстория, основе причины, ход отделения 

Каталонии от Испании в общем контексте дезинтеграционных тенденций 
в европейском пространстве. Особое внимание уделяется международно-
правовым, правовым и политическим механизмам, применение которых 
обеими сторонами сопровождало попытку выхода региона из состава 
Испании. В ходе анализа предложено авторское видение главных причин 
неудачной сецессии Каталонии, которые заключаются в 1) несформиро-
ванности каталонской нации; 2) отсутствии международной поддержки 
Каталонии; 3) политике сдерживания Евросоюзом дезинтеграционных 
тенденций внутри стран-членов 4) демократическом политическом ре-
жиме Испании, не предусматривающем притеснений этнокультурных, 
языковых прав етнособществ. 
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Spain in the general context of the disintegration tendencies in the European space 
are studied. The closest attention is paid to international legal, legal and political 
mechanisms, used by both sides during the attempt of the withdrawal of the region 
from Spain. In the course of the analysis, an author’s vision of the main causes of 
Catalonia’s unsuccessful secession was proposed: 1) the unformed Catalan nation; 
2) the absence of international support for Catalonia; 3) the policy of deterring 
the European Union’s disintegration tendencies within member countries 
4) democratic political regime of Spain, which does not oppress ethnocultural, 
linguistic rights of ethno-entities. 
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дЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ МАс-МЕдІА 
НА фОРМУВАННЯ МІжНАРОдНОї  

ПОЛІТИКИ
Досліджено роль засобів масової інформації у перебігу соціально-

політичних процесів. Визначено чинники впливу мас-медіа на формування 
міжнародної політики. У контексті наукового пошуку проаналізовано ета-
пи розвитку ЗМІ як інструменту політичної комунікації, визначено їхні 
функції на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, можливості 
впливу на конструювання світової громадської думки. 

Засоби масової інформації, які справедливо ототожнюють 
з «четвертою владою», давно залишили межі національних держав. 
ЗМІ стали впливовим актором міжнародної політики – її рупором, 
ретранслятором та інструментом формування громадської думки 
світової спільноти. Глобалізація у світі загалом та євроінтеграційні 
процеси в Україні зокрема актуалізували для вітчизняної науки 
проблему визначення детермінантів впливу мас-медіа на форму-
вання міжнародної політики. Предметне поле означеної проблеми 
включає такі поняття, як: «міжнародна інформація», «політична 
комунікація», «зовнішня політика», «громадська думка», «мас-медіа» 
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from Spain. In the course of the analysis, an author’s vision of the main causes of 
Catalonia’s unsuccessful secession was proposed: 1) the unformed Catalan nation; 
2) the absence of international support for Catalonia; 3) the policy of deterring 
the European Union’s disintegration tendencies within member countries 
4) democratic political regime of Spain, which does not oppress ethnocultural, 
linguistic rights of ethno-entities. 
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дЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ МАс-МЕдІА 
НА фОРМУВАННЯ МІжНАРОдНОї  

ПОЛІТИКИ
Досліджено роль засобів масової інформації у перебігу соціально-

політичних процесів. Визначено чинники впливу мас-медіа на формування 
міжнародної політики. У контексті наукового пошуку проаналізовано ета-
пи розвитку ЗМІ як інструменту політичної комунікації, визначено їхні 
функції на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, можливості 
впливу на конструювання світової громадської думки. 

Засоби масової інформації, які справедливо ототожнюють 
з «четвертою владою», давно залишили межі національних держав. 
ЗМІ стали впливовим актором міжнародної політики – її рупором, 
ретранслятором та інструментом формування громадської думки 
світової спільноти. Глобалізація у світі загалом та євроінтеграційні 
процеси в Україні зокрема актуалізували для вітчизняної науки 
проблему визначення детермінантів впливу мас-медіа на форму-
вання міжнародної політики. Предметне поле означеної проблеми 
включає такі поняття, як: «міжнародна інформація», «політична 
комунікація», «зовнішня політика», «громадська думка», «мас-медіа» 
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та «інформаційна політика». Визначити сучасні тенденції впливу 
ЗМІ на міжнародну політику неможливо без глибокого дослідження 
взаємопов′язаних факторів.

Проблеми ЗМІ та їхнього впливу на міжнародну політику 
лягли в основу наукових розробок американських дослідників 
П. О’Геффернана та Б. Коена, які і поклали початок обґрунтуван-
ню ролі ЗМІ у зовнішньополітичній діяльності. Напрямам впли-
ву ЗМІ на соціально-політичні процеси присвячені наукові 
пошуки українських науковців. Так, аспекти політичної комунікації 
вивчають Ю. Ганжуров та М. Остапенко, міжнародної інформації – 
Є. Макаренко, М. Ожеван, М. Рижков, Г. Рудницька, Є. Тихомирова, 
вплив ЗМІ на політичну культуру досліджує І. Кисарець й І. Федорів, 
на політичне життя в інформаційну епоху – Л. Губерський, 
В. Коломієць, В. Недбай; еволюцію ролі ЗМІ в міжнародних відносинах 
аналізує І. Філенко, а роль ЗМІ у процесі глобалізації – О. Горошко, 
О. Городецька, О. Ваганова. Міжнародним аспектам регулювання ді-
яльності ЗМІ присвячені праці Є. Кудрявцевої, З. Кукіної. 

Мета статті полягає у виявленні чинників впливу та функцій 
засобів масової інформації у площині міжнародної політики в кон-
тексті процесу глобалізації та розвитку інформаційного суспільства, 
зокрема в Україні.

Предметне поле дослідження окресленої теми утворюють такі 
поняття, як міжнародна політика, а з нею і зовнішня політика та 
міжнародні відносини; політична комунікація як невід′ємна складова 
міжнародної дипломатії та міждержавного спілкування; міжнародна 
інформація у якості основоположних відомостей про суб′єктів між-
народних відносин та специфіку взаємодії між ними; громадська 
думка, що є віддзеркаленим уявленням про міжнародні процеси та 
їхньою оцінкою; ЗМІ або мас-медіа – своєрідні канали ретрансляції 
інформації, джерело формування порядку денного міжнародних 
відносин та засіб політичних маніпуляцій на міжнародній арені.

Міжнародна політика, яку також ототожнюють зі світовим полі-
тичним процесом, це сукупність цілеспрямованої діяльності народів, 
держав, їхніх інститутів, соціальних спільнот, об’єднань громадян 
у сфері міжнародного життя. Уявити сучасну міжнародну політику 
без аспектів комунікації, без реалізації інформаційно-культурної та 
інтегративної функцій практично неможливо. Відтак міжнародна 
інформація та політична комунікація – функціональні складові 
здійснення міжнародної політики.
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Політичну комунікацію переважно тлумачать як процес пере-
дачі, обміну політичною інформацією, який структурує політичну 
діяльність та надає їй нового значення, формує громадську думку і 
політичну соціалізацію громадян з урахуванням їхніх потреб та ін-
тересів [7, с. 162]. У ширшому контексті її визначає класик політичної 
соціології Р.-Ж. Щварценберг – як процес передавання політичної 
інформації, що циркулює від однієї частини політичної системи до ін-
шої, між політичною та суспільною системами, а також між політич-
ними структурами, суспільними групами та індивідами [13, с. 42].

Вітчизняна дослідниця М. Остапенко визначає суб′єктами по-
літичної комунікації міжнародні та міждержавні організації [5, 
с. 141]. Авторка виокремлює певні тенденції сучасного перехідного 
або ж вже демократичного періоду. Так, на думку М. Остапенко, 
у демократичному суспільстві комунікація ефективна, якщо вона 
не тільки є технічно сучасною, інтерактивною, двосторонньою, але 
й відповідає іншим демократичним вимогам – таким, як правовий і 
моральний контроль суспільства над діяльністю ЗМІ, забезпечення 
справжнього плюралізму думок, прямий контакт між відправника-
ми й одержувачами інформації, децентралізація інформаційних 
каналів, повага до свободи слова й конфіденційності приватного 
життя [5, с. 143].

У свою чергу, зауважимо, що саме демократизація як процес, 
який торкнувся внутрішніх і зовнішніх політичних відносин, ство-
рила умови для розвитку міжнародної політичної комунікації й 
актуалізувала проблему розповсюдження міжнародної інформації 
та формування міжнародних інформаційних відносин. Міжнародна 
інформація фактично є сукупністю даних та відомостей про по-
дії, явища та суб′єктів міжнародної взаємодії, зокрема політичної. 
Міжнародні інформаційні відносини, або міжнародні відносини 
у сфері інформації, розглядають співробітництво суб′єктів міжнарод-
ного права в галузі інформації. Сучасна наука про міжнародні відно-
сини взяла на озброєння нове поняття «глобалізація інформації», яка 
відбувається як за рахунок сучасних інформаційних технологій, так і 
з допомогою міжнародних ЗМІ. Саме останні набули нових функцій 
та можливостей і стали ототожнюватися як з інформаційною зброєю, 
так і з засобом формування міжнародного політичного дискурсу. 
Найбільшими корпораціями, які по праву зараз вважають міжнарод-
ними, або міждержавними ЗМІ, є CNN (Cable News Network), RCA 
(Radio Corporation of America), DPA (Deutsche Presse-Agentur), BBC 
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(British Broadcasting Corporation), RTL (Radio Télévisioun Lëtzebuerg), 
Rater, L’Agence France-Presse, Associated Press, Euronews та ін.

Засоби масової інформації та комунікації у своєму розвитку про-
йшли кілька етапів. Так, український дослідник В. Пантелєєв виокре-
мив чотири періоди в еволюції ЗМІ:

– перший – епоха газет, коли влада активно використовувала ЗМІ 
для цілеспрямованого впливу на своїх громадян. Незважаючи на те, 
що об’єктна сфера інформаційного впливу була обмежена писем-
ними людьми, виник феномен громадської думки, яка формується 
владою за допомогою газетних повідомлень;

– другий етап – радіоепоха (газети + радіо). Ефективність інфор-
маційного впливу вийшла на якісно новий рівень завдяки розширен-
ню кола об’єктів за рахунок нижчих класів; можливості одночасного 
впливу на велику кількість об’єктів; переведення інформаційного 
впливу з інформаційного до інформаційно-розважального сектору; 

– третій – телеепоха (газети + радіо + телебачення). З’являється 
можливість синхронного впливу одразу на два органи чуттів – зо-
рового та слухового, що мало потужний синергетичний ефект. 
Зображення використовується для фіксації уваги, формування до-
віри до джерела інформації та введення об’єкта у необхідний пси-
хологічний стан, звуковий сигнал – для впровадження у свідомість 
та підсвідомість необхідної інформації. Ера телебачення практично 
співпадає у часі з періодом «холодної війни» та закінчується апогеєм 
ЗМІ – виникненням феномену «мейнстрім медіа», що з економічної 
точки зору означає монополізацію та концентрацію ЗМІ, а з соціаль-
ної – глобальну інформаційну ізоляцію;

– четвертий етап – епоха глобалізації (газети + радіо + телебачення 
+ Інтернет). Будь-який користувач одержав можливість як отримувати 
альтернативну інформацію, так і розміщувати її в Інтернеті. Таким 
чином підривається монополія «мейнстрім медіа» на інтерпретацію 
подій і ускладнюється процес блокування певної інформації [6].

Останній етап безпосередньо пов′язаний із вже згадуваною гло-
балізацією інформації та якісним переходом до інформаційного 
суспільства. Йому властиві розвиток інформаційних та комунікацій-
них технологій, транскордонних каналів комунікації, медіалізація 
суспільного життя, створення глобальної інформаційної інфраструк-
тури та комунікативних систем з миттєвою передачею інформації 
при одночасному зростанні значення інформації у багатьох сферах 
життєдіяльності людини [1]. 
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Перехід до інформаційного суспільства висуває до міжнародного 
співтовариства певні вимоги – чесної конкуренції, децентралізації, 
доступності інформаційної техніки, активізації оброблення, зберіган-
ня та розповсюдження інформації. О. Ваганова також наголошує, що 
в інформаційному суспільстві існує розвинута світова комунікаційна 
мережа, яка створює кіберпростір і впливає на діяльність національ-
них урядів [1].

Зрозуміло, що інформаційне суспільство та феномен «інфор-
мації без кордонів» є явищами постіндустріального суспільства та 
наслідками процесу глобалізації, яка характеризується зростанням 
взаємозалежності та взаємовпливу різних частин світу. Ряд дослідни-
ків називають глобалізацію об’єктивним процесом, який спричинив 
початок революції в інформаційних технологіях, що стала можливою 
після подолання бінарного протистояння світової капіталістичної та 
комуністичної систем. У політичному сенсі глобалізація втілюється 
у зростанні взаємозалежності зовнішніх політик різних країн, збіль-
шенні взаємопов’язаності внутрішньої та зовнішньої політик.

Засоби масової інформації були і залишаються дієвими учасни-
ками глобалізації. Американський дослідник П. О’Геффернан уза-
гальнив роль, яку ЗМІ відіграють у зовнішній політиці. Вона полягає 
у таких функціях:

– засоби масової інформації виконують функцію швидкого дже-
рела інформації;

– вони представляють і ставлять на порядок денний громад-
ського обговорення глобальні проблеми, серед яких: екологія, права 
людини, роззброєння, СНІД, біженці, наркобізнес;

– ЗМІ визначають порядок денний обговорення і вирішення зо-
внішньополітичних проблем урядами;

– мас-медіа служать сигнальною системою для інших країн про 
плани і наміри конкретної держави;

– ЗМІ є засобом впливу неурядових організацій, а також терорис-
тів на дії урядів і міжнародної спільноти [12, с. 24-25].

Модерну інтерпретацію теорії П. О’Геффернана представила 
українська дослідниця О. Ваганова, яка виокремила ще один ряд 
функцій засобів масової інформації з точки зору суб’єктів міжнарод-
них відносин, серед яких:

– інформаційна (функція посередника);
– тематизації (встановлення порядку денного);
– надання / ненадання підтримки політичним рішенням (ство-

рення консенсусу);
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– демонстрація політичної активності при відсутності політич-
них дій;

– попереджувальна функція;
– функція створення національної ідентичності [1].
Значна роль ЗМІ зводиться до наявних важелів впливу та ін-

струментів формування громадської думки, зокрема міжнародного 
сегменту аудиторії. Висловлена свого часу Н. Ротшильдом теза «Хто 
володіє інформацією, той володіє світом» перекинулася на засоби 
масової інформації, адже саме вони стали впливовими інструмента-
ми впливу на перебіг міжнародних подій та конструювання світової 
громадської думки щодо них.

Американський дослідник Дж. Лалл у розрізі сучасних тенденцій 
критично оцінив потенціал об′єктивності міжнародних та національ-
них ЗМІ. «ЗМІ доносять до нас «картинки життя», попередньо віді-
брані й «обрамлені» заздалегідь підготовленими точками зору на ті 
проблеми, які лежать поза особистим життєвим досвідом більшості те-
леаудиторії. Це особливо стосується міжнародної політики. Скажімо, 
протягом останнього десятиліття люди в багатьох країнах світу цілком 
залежали від ЗМІ та урядів (чиї позиції представляли ЗМІ) в інформу-
ванні про військове втручання США в Лівані, Гренаді, Панамі, Іраку, 
Сомалі, Гаїті, Боснії та Сербії», – зазначав автор [3, с. 72]. 

Водночас, Дж. Лалл наголошував на невід′ємній ролі ЗМІ у фор-
муванні політичної свідомості та культури. На думку дослідника, 
інструментами реалізації цієї ролі є повторюваність інформаційних 
повідомлень, де можуть бути закладені певні домінантні ідеї, які 
стереотипізують уявлення громадян. Відтак ЗМІ є носіями ідей, 
принципів і цінностей урядів, держав та цілих епох.

Попередньо сформовані політико-ідеологічні постулати, які 
популяризують ЗМІ, є підґрунтям залучення мас-медіа до участі 
у процесі формулювання та ухвалення політичних рішень. З одного 
боку, доцільність таких рішень можна обґрунтувати саме з допомо-
гою медіа-маніпуляцій. З іншого, самі ЗМІ можуть відігравати вирі-
шальну роль у прийнятті важливих рішень, зокрема міжнародних, 
політичною елітою. 

Так, медіа-аналітики після війни в Персидській затоці 1991 року 
навіть запровадили вислів «ефект СNN», коли ЗМІ розпочали тран-
слювати війну в реальному часі, тим самим мас-медіа виступили 
в ролі медіатора між урядами США та Іраку. На думку низки фахів-
ців, військова операція в Сомалі 1992 року завершилась теж завдяки 
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впливу телебачення. Л. Гамільтон, голова Комітету міжнародних 
відносин при Палаті представників США, наголошувала: «Кадри, які 
показували голодних дітей, а не політичні цілі, привели нас в Сомалі 
у 1992 році. Кадри вбитих солдатів американської армії, а не завер-
шення наших задач, змусили нас залишити Сомалі» [4, с.101]. 

Ще одним чинником впливу ЗМІ на формування міжнародної по-
літики є перехід до використання онлайн-мовлення та оперативної 
трансляції сюжетів. Зокрема, ці прийоми є дієвим механізмом впливу 
на перебіг військових операцій та ставлення до них з боку світової 
спільноти та урядів різних держав. Так, під час монтажу відеоряду 
в сюжетах під час підготовки новин із місць бойових дій чи масш-
табних трагедій, редакції, як правило, мають свої стандарти – само-
цензуру. Оскільки враховується чутливість аудиторії до візуалізації 
насилля, зокрема неповнолітніх, які можуть переглядати випуски 
новин разом із батьками під час раннього прайму, зниження порогу 
чутливості аудиторії до насилля є вкрай небажаним для суспільства. 
Верстка новин й розставлені редакціями пріоритети аналогічно мо-
жуть впливати на пріоритети порядку денного політиків. 

Російська дослідниця В. Орлова визначила умови, згідно з якими 
глобальне телебачення може впливати на результати політичних 
та дипломатичних рішень. На її думку, ступінь впливу глобально-
го ТБ залежить, по-перше, від масштабу події: міжнародні кризи, 
гуманітарні катастрофи, масштабні теракти виходять на перший 
план й вимагають вжиття відповідних заходів. По-друге, від швид-
кості розгортання події, особливо, якщо це супроводжується по-
літичним вакуумом, тобто нездатністю лідерів тримати ситуацію 
під повним контролем, визначити чітку політичну лінію щодо тієї 
чи іншої проблеми. По-третє, від доступу журналістів до всієї необ-
хідної інформації за відсутності обмежень і цензури. По-четверте, 
висвітлювана подія має привернути увагу широкої глядацької  
аудиторії» [4, с. 104-105].

Термін «ефект СNN», який у 90-х роках ввели чиновники 
Пентагону, означав вплив традиційних ЗМІ, яким і є канал СNN, на 
перебіг політичних подій та дій уряду. Розвиток міжнародних мас-
медіа та засобів комунікації призвів до появи нової форми впливу 
медіа на світову спільноту та міжнародну політику. Йдеться, зокрема, 
про виникнення «ефекту Аль-Джазіра» – терміну, який започаткував 
автор книги «Ефект Аль-Джазіра: Як нові глобальні медіа зміню-
ють світову політику» Ф. Сейб [14]. Тепер поруч із традиційними 
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 телевізійними мовниками про свій вплив на міжнародну арену 
заявили супутникові канали, журналістські блоги, Інтернет-радіо, 
тобто нові носії мовлення.

Ще одним аргументом на користь об′єктивної оцінки мас-медіа 
як впливових акторів міжнародних політичних процесів стала класи-
фікація поколінь військових конфліктів американського військового 
експерта В. Лінда. У своїй книзі «Війна четвертого покоління» автор 
резюмує, що перше покоління характеризується широким викорис-
тання холодної зброї і мушкетів, друге покоління – тактикою «вогню 
і маневру», третє покоління використовувало танкову техніку та 
авіацію. Термін «війна четвертого покоління» з’явився в 1989 році. 
Основною складовою такого конфлікту є глобальна інформаційна 
та психологічна війна [11].

Якщо ж оцінювати еволюцію ролі ЗМІ у зовнішньополітичній ді-
яльності держави, то на думку американського дослідника Б. Коена, 
яка виявилася справедливою аж до 60-х років минулого століття, пре-
са була служницею уряду, його пропагандистським рупором, коли 
справа стосувалася зовнішньої політики [10, с. 22]. Тобто правляча 
еліта використовувала ЗМІ для поширення лише тієї інформації, 
оприлюднення якої було вигідне цій еліті. Головною причиною 
такого становища був мінімальний громадський інтерес до подій на 
міжнародній арені.

Однією з головних рис глобалізованого світу став відхід від по-
літичної монополії на інформацію й утворення медіа-кластеру 
з незалежних ЗМІ. У даному аспекті важливо торкнутися питання 
міжнародного механізму регулювання діяльності засобів масової 
інформації. Провідну роль у міжнародному регулюванні різних ас-
пектів діяльності ЗМІ слід відвести ООН, яка на 34-й сесії Генеральної 
Асамблеї визначила основні завдання Комітету ООН з інформації. 
Такими завданнями стали: 

– сприяння встановленню нового міжнародного інформаційного 
порядку, більш справедливого і ефективного, заснованого на вільно-
му, більш широкому та збалансованому обміні інформацією;

– розробка Генеральною Асамблеєю рекомендацій з метою 
проведення аналізу політики ООН в галузі інформації, враховуючи 
необхідність встановлення «світового порядку в області інформації і 
комунікації» [2, с. 355]. 

Важливу роль у регулюванні діяльності ЗМІ відіграє ЮНЕСКО, 
в рамках якої був розроблений проект Декларації про засоби масо-
вої інформації – першого великого документу, що відображає нові 
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тенденції в розвитку міжнародного інформаційного обміну. Крім 
універсальних міжнародних організацій на правове регулювання 
ЗМІ мають вплив і регіональні. В Європі нормативну базу для ре-
гулювання медіа-простору створюють Рада Європи, Європейський 
Союз та ОБСЄ.

Наголосимо, що кожна держава у своїй зовнішньополітичній 
діяльності прагне досягти трьох основних цілей – репрезентація 
себе у необхідному світлі, встановлення свого впливу над певними 
процесами чи суб’єктами міжнародних відносин і забезпечення 
гарантій стабільного і безпечного власного існування та розвитку. 
З-поміж різноманітних шляхів досягнення цього найоптимальнішим 
є саме інформаційний. Адже інформація – ресурс нематеріальний, 
а завдяки розгалуженій і все більше глобалізованій мережі ЗМІ ще 
й широкопроникний і всеохоплюючий, що дозволяє здійснювати 
різнорівневий вплив за різноманітними формами і каналами, але 
з єдиним смисловим навантаженням. Проте найголовніше – здійсню-
вати вплив опосередковано і ненав’язливо. Саме тому зараз поле боїв 
та відстоювання власних інтересів перемістилося в інформаційний 
простір і, як показує досвід, дає досить плідні і цілком матеріальні 
результати [9, с. 184].

Українська журналістика і її міжнародне «крило» є досить моло-
дими у порівнянні із західними мас-медіа. Однак на сучасному етапі 
можна стверджувати, що держава ставить пріоритетними для вітчиз-
няних засобів масової інформації два головних завдання – протидія 
антиукраїнській пропаганді, зокрема російській, та формування 
позитивного іміджу Української держави.

Системності і практичної спрямованості діяльність держави у цій 
сфері почала набувати лише з 2006 року, коли з’явився повноцінний 
пакет відповідних нормативно-правових актів. Першим із них став 
Указ Президента України від 20 лютого 2006 року «Про культурно-
інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи 
України» [8]. Згідно з Указом, основними завданнями культурно-
інформаційних центрів є: 

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва України з 
державою перебування в галузі культури, освіти, науки та техніки, 
туризму, фізичної культури і спорту; 

– поширення в державі перебування інформації про Україну; 
– ознайомлення громадян держави перебування з історією і куль-

турою України, сприяння вивченню української мови на території 
цієї держави; 
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– підтримання зв’язків з українцями за кордоном, сприяння за-
доволенню їх культурно-мовних, інформаційних та інших потреб; 

– поширення інформації про туристичні можливості і привабли-
вість України, сприяння співробітництву з державою перебування 
у туристичній галузі [8].

На виконання положень вказаного Указу було затверджено 
Перелік закордонних дипломатичних установ України, у складі яких 
утворюються культурно-інформаційні центри. Документом було 
передбачено відкриття 29 центрів у 27 країнах світу.

У зв′язку з військовими подіями на сході України виникла потре-
ба у переформатуванні функцій вітчизняних ЗМІ, виході мовлення 
за межі держави та створення каналів іномовлення. Такі спроби мали 
успіх, зокрема із початком функціонування українського інформа-
ційного телеканалу Ukraine Today, що був присутній у кабельних 
мережах Європи у 2014-2016 роках, а потім перейшов у формат 
Інтернет-каналу. Портал Ukraine Today мав стати впливовим між-
народним джерелом інформації для Заходу про події і новини, що 
відбуваються в Східній Європі. 

Міністерство інформаційної політики визначило структурними 
елементами системи державного іномовлення України державне 
підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України 
UA|TV», яка запрацювала 1 жовтня 2015 року, та найстарше україн-
ське інформагентство «Укрінформ». Вже у грудні 2015 року Верховна 
Рада України ухвалила законопроект «Про систему іномовлення 
України», що стало значним досягнення в інформаційній політиці 
України. Законодавчий акт мав захистити національні інтереси 
України за кордоном, сформувати та підтримати позитивний імідж 
країни у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про 
події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію 
держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Еволюція як засобів масової інформації, так й інформаційної 
політики в Україні, свідчить про підвищення рівня інтегрованості 
держави у міжнародну інформаційну сферу. Таким чином, Україна 
змогла глобалізуватися, адаптуватися до нових умов та стати части-
ною «глобальної мережі» медіа-спільноти. Проблемними аспектами 
залишаються залучення до інформаційних процесів широких верств 
населення, консолідування на ґрунті важливості й необхідності 
здійснення переходу до інформаційного суспільства як неодмінної 
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запоруки політичної модернізації, рівень довіри до засобів масової 
інформації, комерціоналізованість мас-медіа.

Світові ж тенденції свідчать, що ЗМІ є не лише засобом та інстру-
ментом впливу на міжнародну політику, але й мають політичну вла-
ду, уособлюючи її «четвертий щабель». Зокрема, йдеться про владу 
створювати події, представляти моделі й альтернативи політичного 
розвитку, називати та інтерпретувати факти політичної реальності. 

Особливостями сучасної міжнародної медіа-спільноти є еволюція 
комунікативних технологій, глобалізація, у тому числі глобалізація 
інформації, домінування цифрового мовлення, набуття функції 
політичної комунікації соціальними мережами та різке збільшення 
кількості їхніх користувачів, зміни в інформаційній культурі на ко-
ристь медіа-плюралізму.

Модерні характеристики міжнародного інформаційного поля 
вплинули і на ту роль, яку ЗМІ виконують у міжнародній політиці, 
а це – формування світової громадської думки, визначення ступеня 
важливості глобальних проблем людства, конструювання позитив-
ного іміджу держав та міждержавних союзів, маніпуляція масовою 
свідомістю та формулювання порядку денного міжнародної полі-
тичної комунікації та дипломатії. 
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Исследована роль средств массовой информации в ходе социально-

политических процессов. Определены факторы влияния масс-медиа 
на формирование международной политики. В контексте научного поиска 
проанализированы этапы развития СМИ как инструмента политической 
коммуникации, определены их функции на современном этапе развития 
международных отношений, возможности влияния на конструирование 
мирового общественного мнения. 

The role of mass media in the course of social and political processes is explored. 
The factors of influence of mass media on formation of the international policy 
are determined. In the context of scientific research, the stages of the development 
of the media as an instrument of political communication are analyzed; their 
functions are defined at the present stage of development of international relations, 
the possibility of influence on the design of world public opinion. 
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ОсОБИсТІсНИй фАКТОР УКРАїНсЬКОї 
ПОЛІТИКИ В УМОВАх РОсІйсЬКОї АгРЕсІї 

(2013-2017РР.)
З поганими законами й гарними чиновниками 

цілком можливо правити країною.
Проте якщо чиновники погані, 

не допоможуть і найкращі закони.
Отто фон Бісмарк

У статті розглянута кадрова політика Президента України Петра 
Порошенка. Особлива увага приділена особистісному аспекту в про-
цесі формування президентської команди. Коротко проаналізовані 
головні фігури найближчого оточення президента та можливості 
їхнього впливу на прийняття загальнодержавних рішень. 

Знакові події новітньої української історії актуалізували нові тен-
денції у вітчизняній політології. Відбувається антропологізація полі-
тичної науки та підвищується увага до ролі особистості як головного 
фактора прийняття політичних рішень.Осмислення особистісного 
виміру сучасного політичного простору України представляє осо-
бливу проблему для сучасної політичної теорії.

Одним із безумовних викликів для теперішніх можновладців є 
вимога часу – професійно вирішувати назрілі питання суспільного 
розвитку. Найгострішим з цих питань сьогодні є російська агресія, 
наслідком якої стала окупація півострова Крим та частин Луганської 
й Донецької областей. Зовнішня загроза з боку Російської феде-
рації є справжнім викликом для незалежної української держави. 
Скориставшись «історичним моментом» (внутрішньою слабкістю 
свого сусіда) Росія активно почала впроваджувати в життя «нову» зо-
внішньополітичну стратегію під назвою «об’єднання Руського міра» 
яка, доречі, мало чим відрізняється від усіх попередніх подібних 
стратегій: «третього Риму», «Російської імперії» чи «Радянського 
союзу». Різниця лише в методах хоча, нікуди правди діти, «макіавел-
лізм» у зовнішній політиці Росії був присутнім завжди. Маємо чітко 
усвідомити, що для мирного співіснування зі своїм східним сусідом 
треба бути сильними, адже війна (гібридна чи будь-яка інша), в пер-
шу чергу, виснажує слабкого.

© козьма В. В., 2017
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Ключовою фігурою української політки є президент. Як главі дер-
жави саме йому належить визначати стратегію розвитку суспільства, 
об’єднувати навколо себе професійну команду, втілювати в життя 
реформи, дбати про безпекову політику, гідно представляти свій 
народ на міжнародній арені тощо.

Петро Порошенко – п’ятий президент незалежної України, який 
був обраний на дочасних виборах у травні 2014 році після сумноз-
вісних зимових подій в українській столиці. Не зважаючи на те, 
що в тому ж році була змінена форма правління (з президентсько-
парламентської на парламентсько-президентську), яка фактично по-
збавила президента статусу найвпливовішої особи держави, саме на 
нього в цей період покладена відповідальність за оборону країни та 
ефективну зовнішню політику. Більш того, тих українців, які у свій 
час віддали голос за Петра Порошенка, мало цікавлять його повнова-
ження, адже навіть необізнаному в політиці пересічному українцеві 
добре відомо, що саме посада президента є головною у прийнятті рі-
шень і саме на ньому лежить левова частка персональної відповідаль-
ності за все, що відбувається в країні. Доречі, розібратися у специфіці 
вітчизняної форми правління складно навіть фахівцям. Очевидно, 
для справжнього перерозподілу повноважень між президентом та 
прем’єр-міністром замало лише поміняти місцями два слова. Головна 
проблема в тому, що за постійної системної невизначеності у питан-
нях хто за що відповідає і хто кого контролює президент і прем’єр є 
радше конкурентами, а не союзниками й виникнення конфлікту між 
ними лише питання часу. Зважаючи на це, Володимира Гройсмана, 
нинішнього прем’єр-міністра України, ми з великою обережністю 
зараховували б до команди президента. Амбіції політиків зростають 
по мірі того як наближаються вибори, але про це трохи згодом.

На перший погляд, давати оцінку діям того чи іншого публічного 
діяча не така вже і важка справа, оскільки результати його діяльності 
кожен може відчути на собі. Проте, скільки людей стільки й думок і 
оцінювати діяльність президента, наприклад, у зовнішній політиці, 
спираючись лише на думку натовпу, не варто. Маси керуються емо-
ціями й більш успішним буде той політик хто добре вміє їх викорис-
товувати. «Некоторые предполагают, что массы куда-то ведут и что 
истина состоит в том, чтобы знать это и соответственно действовать. 
Между тем массы сами по себе не обладают свойствами личности; 
они ничего не знают и ничего не хотят, они лишены содержания и 
служат орудием того, кто льстит их общим психологическим влече-
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ниям и страстям» [1, с.144]. Українці лише вчаться оцінювати полі-
тиків не за словами, а за конкретними справами. 

Опинившись на верхівці влади за збігом обставин радше як «комп-
ромісний варіант», що в той момент задовольняв як низи так і верхи, 
Петро Порошенко з перших днів перебування на посаді був позбав-
лений головного, а саме власної команди здатної приймати швидкі 
та професійні рішення. Це може видаватися дивним, але Євромайдан 
і події які відбулися пізніше аж до сьогоднішнього дня включно, так 
і не «запалили» на українському політичному небосхилі нових зі-
рок, видатних державних діячів, своїх Вашингтонів. Ті хто за квотою 
майдану потрапили у владу так і не стали командою однодумців, 
не створили нових потужних масових політичних сил, громадських 
рухів тощо. Вочевидь, вироблене за багато років скептичне ставлен-
ня українців до політики породжує недовіру до всіх осіб, що так чи 
інакше дотичні до цієї сфери людської діяльності. Герої революції 
піднесені масами на барикадах легко втрачають будь-яку підтримку 
на виборчих дільницях. Влада натовпу все частіше використовується 
політиками для досягнення власних цілей. Метаморфози україн-
ського суспільства складні та суперечливі й вимагають ґрунтовного 
аналізу та подальших наукових досліджень.

Отже, одразу після обрання президентом Петру Порошенку до-
велось вирішувати одне із найскладніших питань вітчизняної по-
літики: де взяти людей? Саме від уміння об’єднувати навколо себе 
професійну команду залежить успішність діяльності навіть самого 
найталановитішого політика. Не останню роль при цьому відіграють 
особисті якості, індивідуальність, характер, таланти та здібності само-
го президента. Створення власної команди професійних виконавців 
процес тривалий і складний. Ще складніше долучити до цієї коман-
ди справжніх партнерів-однодумців. Як показав досвід попередніх 
президентів, немає ніякого сенсу оточувати себе лише родичами, 
адже результат від такого конгломерату близький нулю. Залишалося 
консолідувати навколо себе тих що є. В цьому місці відступимо дещо 
від теми й зробимо короткий екскурс в історію. Століття назад інший 
політичний діяч, який також прийшов до влади на хвилі революцій-
них подій ¬ Павло Скоропадський – зіткнувся з тією ж проблемою. 
Пізніше в своїх спогадах він напише: «Одна изглавных моих ошибок, 
вызванная тем, что мое появление на посту гетмана произошло со-
всем не планомерно, а почти внезапно для меня самого, была та, что 
перед тем, чтобы взять власть в руки, я не имел людей, с которыми 
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спелся бы, которые разделяли бы мои убеждения, которые доверя-
ли бы мне, а я им вполне» [2, с.139]. Схоже, що і Петро Порошенко 
бачить ці паралелі, оскільки «Спогади» гетьмана є однією з найулю-
бленіших його книг. Тут, однак, постає інше ґрунтовне питання, яке 
стосується появи (чи не появи) видатних державних фігур, справжніх 
професійних кадрів у складні для України часи. Ця проблема в укра-
їнській політичній науці надто мало досліджена. 

Те, що Петро Порошенко прийшов до влади без команди показа-
ли вже перші призначення. Одразу «радо підставили плече» моло-
дому президенту відомі олігархи, правда далеко не всі, а лише ті чий 
особистий інтерес збігався в той момент з інтересом держави. Так, на-
приклад, Р. Ахметов, І. Коломойський, С. Тарута, О. Ярославський та 
інші, чий бізнес опинився під загрозою, активно долучилися до «спа-
сіння» країни – хто словом, а хто і ділом. Такий крок президента по-
давався як нестандартне рішення з метою консолідації всіх союзників 
у боротьбі з агресором. Очевидно, таке рішення Петру Порошенку 
було нав’язане самими олігархами й немало нічого спільного з про-
думаною тактикою. Призначення на відповідальні посади сумнів-
них постатей, як правило, вказує на кадровий голод та особисту 
залежність. Вкрай складно бути самодостатнім політиком тоді, коли 
за твоєю спиною стоять великі статки та власний бізнес. Враховуючи 
цей факт зауважимо, що поєднання бізнес інтересів окремих людей 
з інтересами держави не завжди мають антагоністичний характер, 
особливо коли на кону стоять питання життя чи смерті (хай це буде 
питання життя чи смерті власної бізнес-імперії тощо). Підтримка 
олігархами масового руху по створенню добровільних батальйонів 
тому підтвердження.

Отже, питання залишається відкритим: чи вдалося президенту 
створити команду однодумців? Окремо стоїть питання наявності 
політичної волі для її створення.

В цій публікації ми обмежимось лише найбільш впливовими та 
знаковими представниками президентського оточення. В першу 
чергу треба подивитися на людей, які працюють в Адміністрації 
Президента України. Саме в рамках цього органу президент може 
створити дієву професійну команду об’єднуючи їх в групи радників, 
помічників, адміністраторів і т.п. В роки правління попередніх прези-
дентів адміністрація виконувала різноманітні функції від звичайного 
адміністративного центру до тіньового кабінету. Відповідно і голова 
адміністрації міг бути як простим чиновником (хай навіть і найви-
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щого рангу) так і «сірим кардиналом». Сьогодні найближче оточення 
президента об’єднується у так званій Стратегічній раді, до основного 
складу якої входять сім осіб. Коротко познайомимось з цими людь-
ми й спробуємо з’ясувати який влив має кожен з них на прийняття 
загальнодержавних рішень та чи є вони командою однодумців, що 
об’єдналися навколо політичного лідера країни.

До свого обрання Президентом України, для успішного ведення 
бізнесу та управління великою бізнес-імперією, Порошенку потрібні 
були бізнес-партнери, яким би він цілком довіряв. Після обрання він 
переносить модель управління з бізнесу на політику, призначаючи 
на посаду голови Адміністрації одного зі своїх бізнес-партнерів. Це 
перша фігура зі згаданої нами сімки. Мова йде про Бориса Ложкіна, 
який і сьогодні має спільні бізнес-проекти з президентом. Його 
призначення на цю посаду вказує на високий ступінь довіри Петра 
Порошенка до цієї людини. Проте надія на те, що успішний бізнес-
менеджер (сам Ложкін називає себе антикризовим менеджером) 
може стати успішним політичним менеджером не виправдалась, 
адже досягти рівноправних партнерських стосунків у бізнесі й полі-
тиці не одне й те саме. Не маючи належного політичного досвіду та 
розуміння всіх тонкостей української політики Борис Ложкін досить 
швидко відчув обмеженість своїх можливостей (як і створений за його 
участі так званий «іноземний легіон реформаторів») та добровільно 
попросився у відставку. Сьогодні він очолює Національну інвестицій-
ну раду і залишається в президентській «Великій сімці», правда вже 
без жодних офіційних повноважень. Система виявилась сильнішою, 
проте його присутність на різноманітних неформальних зустрічах 
разом з президентом вказує на те, що ця людина залишається досить 
впливовою серед найближчого оточення і саме він є тією «правою 
рукою» Петра Порошенка, яка при нагоді може якісно виконати 
будь-яке доручення.

Теперішній голова президентської Адміністрації Ігор Райнін, 
що також входить до команди Порошенка, практично залишається 
у тіні свого попередника і головним чином виконує свої прямі адмі-
ністративні обов’язки. Його спроби вибудувати власну управлінську 
модель і замкнути на собі всі контакти своїх підлеглих з президентом, 
не увінчалися успіхом. В середині Адміністрації Порошенко створив 
власну управлінську модель, замкнувши на собі вирішення багатьох 
питань. Така авторитарна вертикаль владних відносин, бажання 
знати все і бути в курсі всіх справ, розпорошуватись на дрібниці, 
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віддавати перевагу питанням тактичним, а не стратегічним, харак-
терна для української політики взагалі й для нинішнього президента 
зокрема.

Наступні політичні фігури, що входять до неформального пре-
зидентського об’єднання – два прем’єр-міністри постреволюційного 
періоду. Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман – це політики 
нової формації, яких поєднує сьогодні ситуативний союз та спільна 
мета – стати у майбутньому самостійними політичними гравцями. 
Хто з них вирветься уперед покаже час, але зараз їм вигідно трима-
тися разом. Чи є вони рівноправними партнерами в президентській 
команді? Думається, що відповідь буде негативна, оскільки як було 
сказано вище, відсутність чіткого механізму розподілу повноважень 
під час зміни форми правління породжує системні конфлікти між 
посадою прем’єра та президента, а це, в свою чергу, ніяк не може 
сприяти партнерським стосункам. Для уникнення конфліктів 
за парламентсько-президентської форми правління вкрай важливо 
щоб у владному трикутнику діяв чіткий, збалансований механізм 
стримувань і противаг. Для провадження ефективної внутрішньодер-
жавної політики вся повнота виконавчої влади має бути зосереджена 
в руках прем’єр-міністра, проте слід зважати на пряму залежність по-
літичного успіху прем’єра від підтримки парламенту. Практика дово-
дить, що здійснювати будь-які реформи без власної політичної сили 
в парламенті вкрай складно. Більш того, ця політична сила повинна 
бути достатньо потужною для того щоб створити більшість в парла-
менті чи об’єднати навколо себе дієздатну коаліцію. Взаємовигідний 
тандем двох прем’єрів пояснюється бажанням Арсенія Яценюка та 
Володимира Гройсмана відмежуватися від впливу політичної сили 
президента та нав’язати останньому свою гру. Враховуючи фактор 
«2019», тобто наближення виборів, цілком можливо, що в найближ-
чому майбутньому основна боротьба за владу може вестись не за по-
саду президента. Дуалізм української влади – хвороба застаріла і вже 
давно потребує «хірургічного втручання». Одним із відносно «без-
болісних» варіантів майбутньої конституційної реформи, на нашу 
думку, може бути перехід до парламентської форми правління із збе-
реженням посади президента за зразком Німеччини, Італії, Ізраїлю та 
ін. Враховуючи специфіку вітчизняної політики та авторитаристські 
нахили всіх без виключення президентів, можна говорити про комп-
ромісний або перехідний варіант для посади нинішнього президента 
з обговоренням конкретних повноважень та терміном їх дії.
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Враховуючи все вище сказане маємо визнати, що прем’єр-міністр 
є доволі сильною фігурою на українському політичному полі, що дає 
йому апріорне право на включеність до команди «G 7». Президент 
зацікавлений тримати цих людей біля себе, проте чи є вони справ-
жніми партнерами та однодумцями дуже сумнівно.

Олександр Турчинов (секретар Ради національної безпеки й обо-
рони) єдиний із найближчого оточення президента кого можна на-
звати партнером. Однак, це партнерство має виключно політичний 
характер і радше виглядає як тимчасово укладений взаємовигідний 
союз. Маючи неабиякий політичний та управлінський досвід ця 
людина в команді президента виконує сьогодні функцію, на нашу 
думку, «троянського коня» оскільки завжди в своїй кар’єрі тримався 
біля сильного. Об’єктивна оцінка його діяльності ще попереду адже 
саме йому в найтяжчі дні новітньої українськї історії випала доля 
очолити державу. Виконуючи у свій час повноваження президента та 
головнокомандувача Збройних Сил України, на цій людині лежала 
персональна відповідальність за прийняті, а також не прийняті рішен-
ня щодо подій у Криму та на сході України. Без детального вивчення 
конкретних наказів, призначень та директив не можливо об’єктивно 
оцінити його роль у перші дні та тижні російської агресії, адже разом 
з ним свою частину відповідальності мають взяти на себе збройні 
сили, органи безпеки, міліція. Визнаючи факти масової державної 
зради, маємо бути відвертими самі з собою. Серед тих військовослуж-
бовців дислокованих у Криму, в першу чергу офіцерів, що не зрадили 
присязі не знайшлось жодного лідера хто хоча б спробував об’єднати 
навколо себе отих «триста спартанців» та завадити російській агресії. 
Кажуть, не було наказу. Якби у свій час Богдан Хмельницький слухав-
ся лише наказів, то ми сьогодні говорили би по-польськи!

Інші прізвища, які також приймають участь у неформальних пре-
зидентських «вечорницях» це актори другого плану такі як Арсен 
Аваков (людина А.Яценюка), Юрій Луценко (П.Порошенка), Ігор 
Кононенко (П.Порошенка). Ці люди в першу чергу виконавці, хоча 
дехто з них (Ю. Луценко) мають власні політичні амбіції.

Отже, названі нами люди складають ядро президентської ко-
манди. Інших немає. Наскільки президент дослухається до свого 
оточення сказати складно. З очевидністю можемо вести мову лише 
про одне – справжніх професіоналів своєї справи там немає, окрім, 
можливо, успішного бізнесмена Бориса Ложкіна. Принцип підбору 
кадрів до президентської команди залишився незмінним – особиста 
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відданість. Такий спосіб формування команди вказує на те, що Петру 
Порошенку потрібні лише виконавці, а не партнери і в своїх рішен-
нях він переважно керується власною думкою.

Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що завдяки поді-
ям на київському Майдані взимку 2013/14 рр. відбулась зміна людей 
при владі, проте якісних змін політичного режиму не відбулося. 
Намагання українських президентів від Леоніда Кравчука до Петра 
Порошенка створити систему одноосібної влади вказує лише на те, 
що такий тип політичного режиму має всі підстави називатися авто-
ритарним. Різниця лише в тому, що один із них (Віктор Янукович) 
переступив межу за якою була вже прірва деспотизму. 

Ми навмисно в цій публікації уникали порівнянь щодо досягнень 
та успіхів того чи іншого Президента України. Так, безумовно, країна 
змінюється. Лише за час президентства Петра Порошенка відбулось 
багато подій як трагічних так і героїчних. Проте повторимось ще 
раз, успішність вимірюється конкретними справами, які приносять 
користь всьому суспільству, а таких нажаль не зовсім багато. Чи може 
нинішній президент стати локомотивом кардинальних якісних змін 
українського суспільства? Може, але за єдиної умови – проявити 
політичну волю та об’єднати навколо себе справжніх особистостей, 
партнерів-однодумців, людей справи, відданих служінню своїй кра-
їні та своєму народу. «Не стыдись прибегать к помощи других. Тебе 
предстоит выполнить свою задачу, подобно воину при штурме стен. 
Что, если ты, вследствии хромоты, не сможешь один влезть на стену, 
а при помощи других это могло бы удасться тебе?» [3, с. 55]. Лише 
разом, об’єднавши всі зусилля, можливо подолати будь-які труднощі, 
досягти успіху та процвітання. 
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ВПЛИВ НЕУРЯдОВИх ОРгАНІЗАцІй ПОЛЬщІ 
НА фОРМУВАННЯ гРОМАдЯНсЬКОгО 

сУсПІЛЬсТВА В УКРАїНІ
Стаття присвячена вивченню впливу неурядових організацій Польщі 

на формування громадянського суспільства в Україні. У дослідженні 
проаналізовано вплив національних меншин на формування «третього 
сектору» України. Основну увагу приділено польським організаціям, які 
діяли на території України, а саме: Спілка поляків України, Федерація 
польських організацій в Україні, Об’єднання поляків «Полонія», Національно-
культурне товариство «Згода», Польський інститут у Києві, Спілка по-
ляків Донбасу, Союз поляків «Білий орел», Польсько-українська фундація 
співпраці (ПАУСІ). 

Проблематика формування та функціонування громадянського 
суспільства є актуальною для держав, які відносно недавно стали 
на шлях демократії. Серед таких держав є і Україна. Важливим еле-
ментом громадянського суспільства виступає «третій сектор». 

Польський дослідник, соціолог – Петро Глинський, редактор 
збірки «Самоорганізація польського суспільства: третій сектор» на-
зиває громадські організації «третім сектором», інституційною скла-
довою громадянського суспільства і вказує на те, що «не існує добре 
функціональної демократії без ефективного сектору неурядових 
організацій» [1, s. 6].

Історіографічною основою дослідження стали праці українських 
та польських дослідників. Питання громадських організацій та 
громадянського суспільства висвітленні у працях П. Глінського [1], 
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А. Колодій [2], В. Солошенко [3] Ю. Когутяк [4], Є. Фролов [5], 
В. Сухенкo [6]. 

Законодавче закріплення громадянського суспільства відобра-
жають закони України: «Про об’єднання громадян» [7], «Про за-
сади внутрішньої і зовнішньої політики» [8] та матеріли Державної 
служби статистики України [9]. У ході дослідження були розглянуті 
статути польських громадських організацій.

Громадські організації відповідно до Закону України «Про 
об’єднання громадян» призначені «…для задоволення та захисту сво-
їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-
культурних, спортивних та інших спільних інтересів» [7].

Громадський сектор України порівняно з польським перебуває 
у періоді становлення. Лише на початку 1990-х років в Україні зрос-
тала кількість громадських організацій, але діяльність переважної 
більшості з них тяжіла до формалізму. Заважала доволі слабка фі-
нансова та інституційна спроможність неурядових громадських ор-
ганізацій. У нашій країні не було створено належного законодавства, 
зокрема стосовно джерел фінансування інституцій громадянського 
суспільства. 

Мета дослідження – дослідити діяльність польських неурядових 
організацій на території України та їх вплив на формування грома-
дянського суспільства. Основними завданнями нашого дослідження 
є: аналіз законодавство України щодо громадських об’єднань, ви-
значення особливості діяльності польських громадських організацій 
у контексті розбудови українського громадянського суспільства.

Від проголошення незалежності в Україні почався процес інсти-
туалізації різноманітних форм громадянського суспільства. Було 
зроблено спроби упорядкування та класифікації тих організацій, що 
входять до «третього сектора», тобто – неприбуткових недержавних 
організацій. Результатом даної роботи стало видання «Довідника», 
що охоплює неурядові чи недержавні організації, що одне й те ж, 
усіх областей України, вийшов у 1997 р. Видавництво було ініційо-
ване Творчим Центром КАУНТЕРПАРТ та Фондами «Counterpart», 
«Євразія» та Міжнародного Фонду «Відродження») [2].

Даний «Довідник» налічує 1631 організацію, подає їхні адре-
си, а також вказує на напрям та вид діяльності кожної організації. 
Львівське обласне управління статистики та Фонд розвитку громад-
ських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр» у 1998 р. 
видали подібний довідник, що стосується Львівської області. Він 
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містить 1830 назв легалізованих об’єднань Львівщини (з них 990 ді-
ють в обласному центрі), а також деякі узагальнені рисунки і таблиці. 
ЗУРЦ видає журнал «Громадські ініціативи», в якому систематично 
публікується як інформація про окремі громадські НДО, так і огляди 
розвитку громадянського суспільства в Україні загалом та її західно-
му регіоні, зокрема. Те ж саме можна сказати й про журнали інших 
фондів розвитку НДО — «Інтеграл» (Одеса), Бюлетень СУРЦ, а також 
загальноукраїнські видання «Голос громадянина», «Перехрестя», 
«Громада» [2].

Становлення громадянського суспільства як гарантії демократич-
ного розвитку України визначено одним із напрямів її внутрішньої 
політики. Відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, державна політика 
у сфері формування інститутів та організацій громадянського сус-
пільства регламентувала посилення їхньої взаємодії з органами пу-
блічної влади, запровадження громадського контролю за діяльністю 
влади, проведення регулярних консультацій із громадськістю [3].

З 1 січня 2013 р. набрав чинності новий Закон «Про громадські 
об’єднання». Прийнятий 22 березня 2012 р. він став результатом 
тривалого законотворчого процесу, активним учасником якого увесь 
період були представники громадянського суспільства. Новий закон 
вирішив питання пов’язані із лібералізацією процедури реєстрації ГО 
та усуненням адміністративних бар’єрів в їхній діяльності.

Результатом прийняття закону стало збільшення кількості громад-
ських організацій. За даними державної служби статистики України, 
загальне число зареєстрованих громадських організацій становило 
за 2015р. – 67911 з яких 22185 належать керівним органам, 45726 – від-
окремленим підрозділам [9, с. 5].

Невід’ємним складовим елементом становлення громадянського 
суспільства в Україні є вплив національних меншин. Значну роль 
в українському «третьому секторі», відіграє саме польська меншинаю. 
Вони виконують вкрай актуальну для поліетнічного українського 
суспільства функцію – представлення групових інтересів польської 
громади, оскільки «існування легітимізованих інститутів волевияв-
лення зменшує вірогідність виникнення етнічних конфліктів» [4].

Дані перепису населення у Польщі 2002 р. показують, що україн-
цями на території Польщі вважають себе близько 27 тис. громадян. 
Перепис 2001 р. в Україні називає 144 тис. поляків. Тобто 0,3 % гро-
мадян України складають поляки. Найбільше їх проживає у таких 
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областях: Житомирській (49 тис.), Хмельницький (23 тис.), Львівській 
(19 тис.).

Особливості діяльності польських громадських організацій у кон-
тексті розбудови українського громадянського суспільства проявля-
ється у: налагодження міжнаціональних відносин між українцями 
та поляками, популяризація культури та європейських цінностей, 
вивчення спільної історії та відновлення історичної справедливості. 

З огляду на аналіз установчих документів польських громадських 
організацій важливе значення має захист прав польських меншин та 
прав громадян Республіки Польща незалежно від країни їх прожи-
вання. Слід підтримувати сучасні способи внутрішньої комунікації 
полонії та поляків за кордоном. Ключовим є налагодження взаємодії 
між усіма групами в країнах проживання, тобто полонійними ор-
ганізаціями, молоддю та видатними постатями, лідерами громад-
ської думки В Україні активно працюють такі польські організації: 
Спілка поляків України, Федерація польських організацій в Україні, 
Об’єднання поляків «Полонія» (яке функціонує у Житомирі, 
Запоріжжі, Кропивницькому, Могилеві-Подільському), Національно-
культурне товариство «Згода», Польський інститут у Києві, Спілка 
поляків Донбасу, Союз поляків «Білий орел», Польсько-українська 
фундація співпраці (ПАУСІ) [5].

Розглянемо найбільш активні польські громадські організації, які 
працюють в Україні. 

Спілка поляків України (СПУ) – заснована у 1992 р. є добровіль-
ною незалежною всеукраїнською громадською організацією, яка 
об’єднує громадян України на основі спільних інтересів для реалі-
зації мети та завдань. Згідно статуту організації, головною метою 
спілку поляків України є національне відродження осіб польського 
походження, пробудження і розвиток національної самосвідомості, 
зберігання та розвиток польської культури, основних елементів своєї 
самобутності, мови, традиції та культурної спадщини. Популяризація 
спільної історії польського та українського народів, зміцнення друж-
би між поляками та українцями, іншими народами з метою сприяння 
толерантності та розвитку культурного плюралізму [10].

СПУ спрямувала свою діяльність на об’єднання польських гро-
мадських організацій. У результаті у січні 1992 р. у Львові на з’їзді 
поляків України було створено Федерацію польських організацій 
в Україні (ФПОвУ), яку очолив Е.Хмельовий. Мета новоствореної 
організації полягала у культурно-освітній діяльності. Завдяки їй було 
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проведено ряд фестивалів, відбулася серія літературних конкурсів, 
змагання за краще знання польської мови. ФПОвУ також брала 
участь у підготовці й проведенні Фестивалю української культури 
у Перемишлі у 1995 р. 

Окремо займається розвитком зв’язків з Польщею (насамперед 
у гуманітарній сфері) заснований у січні 2000 р. Польський інститут 
у Києві, очолений П.Козакевичем, – одне з 16-ти подібних громад-
ських представництв у головних центрах Європи, заснованих при 
сприянні польського Міністерства закордонних справ. До його за-
вдань належить: формування і промоція образу Польщі як сучасної 
і демократичної держави, що успішно реформує суспільний устрій, 
має певні досягнення у ринковій трансформації, посідає великий 
культурний і науковий потенціал, політично, економічно та вій-
ськово готова до європейської інтеграції; розбудження інтересу і 
підтримка обміну думками, а в підсумку – ліквідація негативних 
стереотипів в українсько-польських відносинах, чи, принаймні, їх 
зменшення [15, c. 69].

Союз поляків «Білий орел» має на меті діяльність спрямовану на: 
всебічний розвиток та популяризацію польської культури та народ-
них традицій у місті Львові, єднання та підтримку етнічних поляків, 
взаємодопомогу, виховання підростаючого покоління в дусі націо-
нальних традицій, ідеалів гуманізму, милосердя, соціальний захист 
своїх членів, допомогу ветерана.

Основним завданнями організації є: всебічний розвиток та по-
пуляризація польської мови та культури; підтримка та розвиток 
Польських традицій, звичаїв, мови, мистецтва; проведення та коор-
динація діяльності спрямованої на налагодження ділових зв’язків 
та контактів між етнічним поляками, що проживають у Львові та 
Польщі; сприяння членам організації в отриманні відповідної освіти 
в польських вищих навчальних закладах; організація соціальної допо-
моги полякам; сприяння і надання матеріальної допомоги, правового 
захисту ініціативам і починанням громадськості які скеровані на при-
множення і розвиток польських національних традицій; підтримка 
поляків що проживають у Львові [11].

Вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства в Україні 
робить Польсько-українська фундація співпраці (ПАУСІ), заснована 
в квітні 2005 року. Вона докладає зусиль, щоб передати успішний 
досвід Варшави під час переходу до ринкової економіки, допомогти 
Україні інтегруватися до європейських та євроатлантичних структур 
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шляхом запровадження європейського, зокрема, польського досвіду. 
Ключові напрямки діяльності ПАУСІ: hеалізація програм на під-
тримку євроатлантичного курсу України, реформування місцевого 
самоврядування/ державної служби, запровадження міжнародних 
та, зокрема, європейських стандартів бізнесу, запровадження між-
народних етичних стандартів у громадському житті, активізація 
участі молоді у громадському житті країни, енергоефективність/
енергозбереження [12].

Польська фундація імені Стефана Баторія є незалежною, неко-
мерційною неурядовою організації зі статусом суспільно-корисних 
організацій, яка працює на користь зближення між Європейським 
Союзом і його східними сусідами, зокрема, України і Білорусії. 
Організація підтримує заходи зі сприяння обміну між країнами 
Центральної та Східної Європи досвідом, пов’язаним з політични-
ми змінами, побудовою громадянського суспільства та вирішенням 
соціальних проблем. Завдяки чому прагне підвищити роль поль-
ських неурядових організацій на міжнародній арені в тому числі і 
в Україні [13].

Окремо слід виділити міжнародну громадську організацією, 
яка об’єднує на засадах добровільності громадян України та інших 
держав, це «Україна–Польща–Німеччина» (UPD). Презентація UPD 
відбулася в липні 2007 року в німецькому місті Нойштреліці. Ця МГО 
активно сприяє зміцненню дружби та розвитку тісного співробітни-
цтва народів України, Польщі й Німеччини, задоволенню та захисту 
законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-
культурних, спортивних та інших інтересів членів організації [14].

Показово, що за сприяння цієї організації та об’єднання «Україна–
Польща» налагоджено співпрацю між більш як 120 територіальними 
громадами Вінницької області й адміністративними одиницями 
10 воєводств Республіки Польща. У ролі структурного підрозділу ви-
ступає підприємство «Господарчий дім», метою якого є встановлення 
прямих зв’язків із фірмами та організаціями зарубіжжя щодо розви-
тку промислового виробництва, будівництва, сільського господарства 
й торгівлі.

Для України є важливим та актуальним досвід організацій, які 
діють у Польщі, зокрема, Гельсінської з прав людини, Фундації осві-
ти для демократії, Фундації розвитку громадянського суспільства, 
Фундації суспільно-політичних ініціатив та ін., які у своїй міжна-
родній діяльності надають великого значення розвитку демократії 
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та ринкової економіки на пострадянському просторі, включаючи й 
Україну. Головним завданням даних організацій є розробка спеціаль-
них програм для стажування українців у польських структурах місце-
вого самоврядування та в неурядових організаціях. Активну роботу 
проводить Інститут на користь демократії в державах Центрально-
Східної Європи, зокрема, реалізуються його програми: «Центр плю-
ралізму», «Підтримка місцевої демократії в Україні», «Підтримка 
вільних засобів масової інформації в Україні», «Підтримка модерніза-
ції сільського господарства в Україні» та ін. Значна частина цих про-
грам спонсорується західними приватними фондами, а в їх реалізації 
беруть участь українські поляки.

Таким чином, Польща, як і Україна, має відносно не довгий 
спільний досвід функціонування громадянського суспільства, проте 
демократичні та інституційні зміни які уже відбулися у польсько-
му суспільстві є актуальними для вивчення даної теми. Оскільки 
методи та форми взаємодії влади з «третім сектором» базуються на 
таких основних принципах, як співробітництво, довіра та наявність 
діалогу.

Польські громадські організації, які функціонують в Україні є 
частиною українського громадянського суспільства та складовою 
українського «третього сектору». Мережа даних організацій сприяє 
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торичний взаємозв’язок появи та розвитку організацій, займається 
налагодженням стосунків українців з Польщею, та встановлює різно-
манітні етносоціальні контакти. 

Польські громадські організацій та їх активна роль у трансфор-
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туальною проблема активності населення та державної підтримки. 
Польські організації допомагають використати та перейняти досвід 
формування громадянського суспільства та дедалі глибше інтегрува-
тися в українське суспільство. Етнічні поляки в Україні долучається 
до громадсько-політичного життя держави, виступаю дієвим чинни-
ком українсько-польського партнерства, яке в умовах глобалізаційних 
процесів виходить за межі двостороннього співробітництва. 

Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні досвіду 
євроінтеграційної діяльності польських організацій для України та 
проведенні компаративного аналізу їх «третього сектору». 
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проанализировано влияние национальных меньшинств на формирование 
«третьего сектора» Украины. Основное внимание уделено польским орга-
низациям, которые действовали на территории Украины, а именно: Союз 
поляков Украины, Федерация польских организаций в Украине, Объединение 
поляков «Полония», Национально-культурное общество «Согласие», 
Польский институт в Киеве, Союз поляков Донбасса, Союз поляков «Белый 
орел», Польско-украинский фонд сотрудничества (ПАУСИ). 

The article studies the influence of NGOs of Poland on formation of the civil 
society in Ukraine. The research analyzes the influence of national minorities on 
forming the “third sector” of Ukraine. The attention is mainly focused on Polish 
organizations, which worked and acted on the territory of Ukraine, namely The 
Union of Poles in Ukraine, Federation of Polish NGOs in Ukraine, the “Polonia” 
Union of Poles, “Zgoda” National-Cultural Polish Organization, Polish Institute 
in Kyiv, the Union of Poles of Donbas, Union of Poles “White Hawk”, Polish-
Ukrainian Cooperation Foundation (PAUCI). 
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РЕгУЛюВАННЯ ПОВІТРЯНИх ПЕРЕВЕЗЕНЬ

У статті досліджено історичний розвиток міжнародно-правових засад 
повітряних перевезень. Визначено, що систему міжнародних угод у сфері 
повітряних перевезень складають дві підсистеми: публічно- та приватно-
правова. Також зазначається, що сьогодні у світі існують два різних правових 
режими міжнародних повітряних перевезень: 1) відповідно до Монреальської 
конвенції 1999 р., країнами-учасницями якої є переважна більшість про-
відних держав; 2) відповідно до Варшавської системи, що продовжує діяти 
при перевезеннях між країнами, які беруть участь в угодах, що складають 
цю систему. 

Глобалізація, зростання та зміцнення міжнародних політичних, 
економічних і культурних зв’язків обумовлюють необхідність вдоско-
налення засобів сполучення між державами. Повітряний транспорт 
являє собою найважливіший з’єднуючий елемент сучасної світової 
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 економіки та світового співтовариства, оскільки забезпечує переміщен-
ня вантажів та пасажирів з найбільшою швидкістю практично в будь-
яку точку земної кулі. До кінця минулого століття цивільна авіація 
перетворилася на основний вид транспорту, що здійснює пасажирські 
та вантажні перевезення на далекі та середні відстані [1, c. 7].

Повітряний транспорт в історичному вимірі є порівняно новим 
видом транспорту. Разом з тим, повітряні перевезення набувають 
все більшого поширення як у нас в країні, так і за кордоном. Така 
популярність зазначеного виду перевезень обумовлена, в першу 
чергу, великою, порівняно з іншими видами транспорту, швидкістю, 
можливістю доставити пасажирів і вантаж в місця призначення, що є 
недоступними для інших видів транспорту [2, c. 49].

Специфіка правового регулювання повітряних (або авіацій-
них) перевезень як самостійного виду перевезень досліджувала-
ся у працях М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, В.А. Єгізарова, 
Д.А. Медвєдєва, В.Т. Смірнова, В.В. Луця, Ф.П. Шульженко, 
О.О. Гайдуліна, Р.С. Кундрик. Міжнародні приватно-правові аспекти 
авіаперевезень пасажира розглядалися у роботах Л.П. Ануфрієвої, 
В.А. Канашевського, Л.П. Фединяк тощо. Питанням безпеки при 
повітряних перевезеннях присвячено праці М. Богуславського, 
В. Бордунова, В. Бутиліна, Б. Єлісеєва, В. Кубинського, М. Пучкової, 
П. Рабіновича, О. Стремоухова, Г. Шмельової та інших. Дослідженням 
питання відповідальності перевізника на повітряному транспорту 
в різний час займалися М.М. Агарков, С.С. Алексєєв, О.М. Вінник, 
О.В. Дзера, А.С. Довгерт тощо. Аспекти історичного розвитку 
міжнародно-правових засад повітряних перевезень також дістали в їх 
працях певного розгляду, проте потребують додаткового комплексно-
го дослідження з метою визначення шляхів реформування вітчизня-
ного законодавства в умовах набуття чинності Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС 2014 р. [3], а також парафування проекту Угоди 
між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами 
про спільний авіаційний простір [4], або «Відкрите небо».

Здійснення транспортної діяльності, особливо в умовах формуван-
ня ринкових відносин, як у національній, так і у світовій економіці, 
з використанням різних форм і видів економічного співробітництва 
та партнерства, неможливе без встановлення транспортних зв’язків, 
які звичайно мають назву «міжнародні перевезення». Тому для дер-
жав, з огляду на їх географічне положення, наявність різноманіт-
них розвинених транспортних засобів для правового регулювання 
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міжнародних перевезень має принципове значення. Що стосується 
ролі та значення міжнародних договорів у сфері транспортної ді-
яльності сучасних держав, то багатосторонні і двосторонні угоди, 
якими врегульовано міжнародні перевезення, дійсно, залишаються 
найпоширенішою формою закріплення всієї системи міждержавних 
правовідносин у транспортному процесі [5, с. 21]. 

Як і всі інші види транспортних перевезень, спочатку і повітряні 
перевезення були врегульовані здебільшого норами внутрішньодер-
жавного (національного) законодавства. Так, норми міжнародного 
приватного права (колізійні) кожної держави містили відсилання до 
того правопорядку, відповідно до якого мали визначатися умови пе-
ревезень та спірні питання, що з них виникали. Однак, час і розвиток 
транспортної діяльності держав засвідчили, що такий порядок регу-
лювання міжнародних авіаційних перевезень викликав певні труд-
нощі, що особливим чином проявилося при перевезеннях пасажирів 
і вантажів при сполученні між пунктами, розташованими на тери-
торії декількох країн. І вже у 1929 р. було прийнято Конвенцію для 
уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних 
перевезень [6] (далі – Варшавська конвенція 1929 p.). Ця Конвенція 
була створена для врегулювання умов міжнародних повітряних 
перевезень і стосувалася документів, які використовуються для цих 
перевезень, а також і відповідальності перевізника. Як і більшість 
угод в транспортній сфері, наприклад щодо перевезень морським 
транспортом [7], Варшавська конвенція 1929 р. містить багато норм, 
присвячених врегулюванню відповідальності перевізника за ушко-
дження вантажів або травмування людей.

Якщо розглядати правове забезпечення повітряного сполучення, 
то можна виокремити дві його різні сфери: публічно- та приватно-
правову. Перша являє собою блок «повітряних» угод міжнародного 
публічного права. Відносини, що врегульовано ними, виникають 
між державами з приводу організації міжнародного сполучення та 
використання повітряного простору, загальних питань організації 
міжнародних польотів повітряних суден, а також діяльності ІКАО – 
Міжнародної організації цивільної авіації, яка є спеціалізованою 
установою ООН [8]. Ці загальні питання міжнародного повітряного 
сполучення отримали своє вирішення в рамках Чиказької конвен-
ції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. [9], що є правовою 
базою для угод про встановлення сполучення між конкретними 
державами. 
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Друга – присвячена врегулюванню приватноправових відносин 
(між авіаційними підприємствами (перевізниками) та їх клієнтами), 
пов’язаних з перевезенням пасажирів, вантажів і багажу. Вони, як, 
наприклад, і згадані вище угоди у сфері морського перевезення 
вантажів та пасажирів, містять уніфіковані цивільно-правові норми, 
які стосуються умов договорів переміщення вантажів і пасажирів, 
правил складання транспортної документації, розмір відповідаль-
ності повітряного перевізника за незбереження життя і здоров’я па-
сажирів, багажу і вантажів та порядок пред’явлення вимог до нього. 
Ці відносини зазвичай ускладнені «іноземним елементом», як його 
визначено у ст. 1 Закону України від 23.06.2005 р. «Про міжнародне 
приватне право» [10], та визначають правовий режим міжнародних 
повітряних перевезень. Під останнім розуміється система норм між-
народного приватного та цивільного права, що регулюють відноси-
ни, що виникають між повітряними перевізниками, з одного боку, 
і пасажирами, вантажовідправниками – з іншого, при укладанні, 
виконанні, зміні та розірванні договору міжнародного повітряного 
перевезення, відповідальність сторін за невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань, порядок відшкодування завданих збитків та 
пред’явлення вимог. Дане визначення відображає юридичну та еко-
номічну природу виникаючих правовідносин, відповідає дійсному 
стану, що склався в галузі правового регулювання міжнародного 
повітряного сполучення [1, c. 7-8].

Правовий режим міжнародних повітряних перевезень пасажирів і 
вантажів у всіх регіонах світу переважно визначається міжнародними 
угодами. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень 
вже з 30-х років минулого століття відрізнялося надзвичайно високим 
ступенем універсальності міжнародних договорів, укладених в цій 
області. Варшавська конвенція 1929 р. налічує близько 150 учасників, 
включаючи Україну [11, c. 336-337].

Варшавська система – це складна система документів, що скла-
дається з самої Варшавської конвенції 1929 p., серії протоколів і 
однієї додаткової конвенції: Гаазький протокол 1955 р., що змінює 
Варшавську конвенцію; Гвадалахарської конвенції 1961 р. про пере-
везення, здійснювані особою, іншою, ніж перевізник за договором; 
Монреальські додаткові протоколи 1975 р. № 1, 2, 4, що змінюють 
Варшавську конвенцію1929 р. Причому участь держави в одному 
з цих документів не завжди означає її участь в інших. Участь дер-
жави, наприклад, в Гаазькому протоколі 1955 р. означає її участь 
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у Варшавській конвенції 1929 р., зміненій Гаазьким протоколом, але 
не призводить до її участі в самій Варшавської конвенції 1929 р. (п. 2 
ст. XXI і XXIII Гаазького протоколу 1955 р.). З цього випливає, що 
перевезення між країною-учасницею тільки Варшавської конвенції 
1929 р., і державою, учасницею тільки Гаазького протоколу 1955 р., 
виключається з-під дії обох цих документів. Об’єктивно всі такі пере-
везення залишаються міжнародними, але регулюються положеннями 
застосовного до них внутрішнього, національного права.

Ці наведені акти є діючими, але, поряд із ними є протоколи, 
які не набрали чинності: Гватемальський протокол 1971 р., що змі-
нює Варшавську конвенцію 1929 р., змінену Гаазьким протоколом 
1955 р., і Монреальський додатковий протокол 1975 р № 3, що змі-
нює Варшавську конвенцію, змінену Гаазьким протоколом 1955 р. 
і Гватемальський протокол 1971 р.

З часом, як і у випадку «морських» конвенцій, постала необхід-
ність у зміні норм міжнародних угод у сфері повітряних перевезень, 
що була обумовлена необхідністю підвищення рівня відповідальності 
повітряного перевізника, підсиленням безпеки польотів та вартості 
життя, а також необхідністю замінити одиницю її вимірювання. Так, 
Гаазький протокол 1955 р. підвищив встановлену Варшавською кон-
венцією 1929 р. межу відповідальності перевізника за життя і здоров’я 
пасажира у 2 рази. Гватемальський протокол 1971 р., що не набув 
чинності, збільшив її ще в 6 разів і встановив об’єктивну відповідаль-
ність перевізника за заподіяння шкоди життю і здоров’ю пасажирів 
і незбереження багажу, передбачивши єдину межу відповідальності 
за незбереження і прострочення доставки багажу та ручної поклажі. 
Оскільки Гватемальський протокол не стосувався перевезення ванта-
жів, у 1975 р. було підписано Монреальський протокол № 4, де від-
повідальність перевізника за незбереження стала також об’єктивною. 
Інші три Монреальські протоколи переводять суми меж, встановлені 
Варшавською конвенцією 1929 р. і наступними протоколами, із золо-
тих франків в одиниці спеціальних прав запозичення Міжнародного 
валютного фонду. Гвадалахарська конвенція 1961 р. насамперед дала 
можливість перевізникові, який не уклав договір перевезення, але 
фактично його здійснює, посилатися на умови та обмеження відпо-
відальності, встановлені документами Варшавської системи.

Варто також зупинитися на автентичності текстів міжнародних 
угод Варшавської системи. Так, Варшавська конвенція 1929 р. укла-
дена французькою мовою (ст. 30), Гаазький протокол, крім того, 
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– англійською та іспанською при збереженні переваги за текстом 
французькою мовою. Монреальський протокол № 4 має чотири 
автентичних тексти: англійський, іспанський, російський та фран-
цузький. Протоколи передбачають, що у разі розбіжностей текст, 
складений французькою мовою, залишається основним. Судова 
практика, при цьому, свідчить, що англійський текст документів 
Варшавської системи містить деякі відхилення від французького, 
у зв’язку з чим дуже важливим є питання про методи і межі тлума-
чення цих міжнародних угод.

Наприкінці XX ст. правове регулювання міжнародних пові-
тряних перевезень вступило в протиріччя з розвитком повітряно-
транспортної індустрії, яка набула глобального характеру і стала 
однією з провідних галузей сучасної світової економіки. Складна 
система Варшавських документів вже не відповідала сучасним ре-
аліям і уявленням про справедливу та оперативну компенсацію 
за заподіяну шкоду і багато в чому втратила своє значення. Це по-
роджувало нездорову конкуренцію на повітряному транспорті, дис-
кримінацію щодо окремих груп перевізників, гальмувало розвиток 
міжнародного співробітництва та кооперації в галузі міжнародних 
повітряних перевезень і врешті-решт призвело до виникнення нового 
правового режиму міжнародних повітряних перевезень, встановле-
ного Монреальською конвенцією для уніфікації деяких правил між-
народних повітряних перевезень 1999 р. [12], яка отримала широке 
міжнародне визнання та визначила основні правові умови міжна-
родних повітряних перевезень у XXI ст. Однією з істотних переваг 
Монреальської конвенції 1999 р. є те, що вона в єдиному тексті ви-
рішує основні питання у сфері правового регулювання міжнародних 
повітряних перевезень пасажирів, багажу і вантажів, відповідаючи 
різним інтересам, що стикаються в цій сфері. На відміну від докумен-
тів Варшавської системи Монреальська конвенція 1999 р. укладена 
російською, англійською, арабською, іспанською, китайською та 
французькою мовами, причому всі тексти є автентичними.

4 листопада 2003 р. Монреальська конвенція набула чинності. 
Кількість учасників нової Конвенції стрімко зростає і вже становить 
понад 100. Тому можна з повною впевненістю сказати, що в сучас-
ному світі правовий режим міжнародних повітряних перевезень 
переважно визначається цим документом. Монреальська конвенція 
1999 р. може розглядатися як досягнення в галузі регулювання між-
народних повітряних перевезень [13, p. 859]. Україна приєдналася 
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до Монреальської конвенції 1999 р. у 2008 р. відповідно до Закону 
України від 17.12.2008 р. «Про приєднання України до Конвенції про 
уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень» [14], 
Конвенція набрала чинності для України 6 травня 2009 р.

Таким чином, сьогодні у світі існують два різних правових режими 
міжнародних повітряних перевезень: 1) відповідно до Монреальської 
конвенції 1999 р., країнами-учасницями якої є переважна більшість 
провідних держав; 2) відповідно до Варшавської системи, що продо-
вжує діяти при перевезеннях між країнами, які беруть участь в уго-
дах, що складають цю систему. 

Варто пригадати, що з 1 грудня 2013 року для України набрала 
чинності Угода з ЄС про співробітництво щодо цивільної глобальної 
навігаційної супутникової системи (GNSS) [15]. Відповідно до Угоди 
Україна отримує можливість залучатися до програм розробки, роз-
гортання та використання європейської супутникової системи Galileo. 
Крім того, парафована Угода про Спільний авіаційний простір з ЄC 
створює нові можливості для українських авіаперевізників, які змо-
жуть суттєво збільшити кількість польотів до європейських країн та 
розширити їх географію. Підписання цієї Угоди надасть значного 
поштовху для розвитку авіаційної галузі країни в цілому. До речі, 
переговорний процес між Україною та ЄС стосовно укладання Угоди 
про Спільний авіаційний простір було розпочато у грудні 2007 р. на 
виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2007 року № 981 
«Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським 
Союзом щодо укладення Угоди між Україною та Європейським 
Союзом про Спільний авіаційний простір» [16]. Метою Угоди є 
поступове формування Спільного авіаційного простору між ЄС та 
його державами-членами й Україною, який заснований, зокрема, на 
ідентичних правилах в сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, 
управління повітряним рухом, захисту навколишнього середови-
ща, захисту прав споживачів, систем комп’ютерного бронювання, 
а також, що стосується соціальних норм в авіаційній галузі [17]. Як 
відомо, підписання угоди про спільний авіапростір заблоковане від 
кінця 2013 року через спір Британії та Іспанії щодо статусу аеропор-
ту Гібралтару і проблемою сертифікації українських літаків [18]. 
Також повідомляється, що Україна вже виконує договір про спільний 
авіаційний простір в односторонньому порядку [19] та намагається 
прискорити процес його підписання та подальшої імплементації 
актів ЄС щодо повітряних сполучень в національне законодавство. 
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Це  підтверджується також Планом заходів з підготовки до запро-
вадження спільного авіаційного простору України з Європейським 
Союзом і його державами-членами, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 8.02.2017 р. № 88-р [20], відповідно 
до якого 2017 рік визнається визначним в цьому відношенні.
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основ воздушных перевозок. Определено, что система международных согла-
шений в сфере воздушных перевозок составляют две подсистемы: публич-
но- и частноправовая. Также отмечается, что сегодня в мире существуют 
два различных правовых режима международных воздушных перевозок:  
1) в соответствии с Монреальской конвенцией 1999 года, странами-
участницами которой является подавляющее большинство ведущих 
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государств; 2) в соответствии с Варшавской системой, продолжающей 
действовать при перевозках между странами, которые участвуют в со-
глашениях, составляющих эту систему. 

The article analyzes the historical development of the international legal bases 
of air transportation. The system of international agreements in the sphere of air 
transport is determined to consist of two subsystems: public and private law. It is 
noted that today in the world there are two different legal regimes for international 
air transportation: 1) in accordance with the Montreal Convention of 1999 which 
includes the overwhelming majority of the leading states; 2) in accordance with 
the Warsaw system, which continues to operate in the transportation between 
countries that participate in agreements that make up this system. 
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Стаття аналізує та досліджує суть конфлікту між Туреччиною та 
Вірменією в питанні визнання геноциду вірмен 1915-1923 років, минуле та 
теперішнє вірмено-турецьких відносин акцентуючи увагу на досягненнях та 
перешкодах на шляху остаточного врегулювання конфлікту, а також влив 
невирішеного конфлікту на відносини Туреччини з Європейським Союзом. 

Небажання Туреччини офіційно визнати геноцид вірмен за-
вжди розглядалось одною із значущих перешкод на шляху вступу 
Туреччини до Європейського Союзу (далі: ЄС). Розчарування в самій 
ідеології турецького націоналізму (кемалізмі. – авт.) як в державній 
національній доктрині, спад впливу турецької армії на турецьке 
суспільство та зростання впливу правлячої Партії Справедливості 
та Розвитку, призвело до нарощення сили правих націоналістів та 
політичних ісламістів, що категорично виступають проти визна-
ння геноциду вірмен. Cуспільна думка Туреччини розглядає по-
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дії 1915 року як переміщення вірменського населення з території 
Османської імперії в рамках заходів виключно в цілях безпеки країни, 
та категорично відхиляє будь-які заяви вірменської сторони щодо 
спланованого геноциду вірменського народу. Коли питання щодо 
визнання геноциду вірмен не входило в спектр копенгагенських 
критеріїв ЄС, воно не представляло собою проблему, але сьогодні 
парламенти провідних держав-членів європейської спільноти таких 
як Німеччина, Франція, Бельгія, Греція, Італія, Нідерланди, а також 
сам Європейський Парламент вже прийняв ряд законопроектів, що 
вимагають беззаперечне визнання геноциду вірмен. На сьогоднішній 
день, геноцид вірмен визнали 21 незалежна держава, а також низка 
регіонів та провінцій світу. 

Зазначена проблематика знайшла своє відображення в досліджен-
нях багатьох зарубіжних та вітчизняних спеціалістів. Варто відзначи-
ти праці Кіжа Аджан та Кентеля Ферхат [1], Г.В. Журбелюка [2], Л.А. 
Бегларяна [3], Айбарса Гергюлю [4], Корі Вельт [5], Тімучіна Кодаман 
[6], Камера Касим [7], Річарда Гірагосьян [8], Тунча Айбак [9], Араза 
Асланли [10], Мустафи Гекче [11], Томаса де Ваал [12] тощо. Слід за-
уважити, що К. Аджан та К. Ферхат аналізують історичні причини 
масової депортації вірменського населення протягом 1915-1918 років 
та заходи, що здійснюються теперішнім керівництвом Турецької 
Республіки в напрямку налагодження двосторонніх відносин. 
Журбелюк Г.В. досліджує питання вірменського геноциду у контексті 
міжнародно-правового визнання. Гергюлю А. розглядає це питан-
ня як питання стратегічної важливості покращення відносин між 
Туреччиною та Вірменією з точки зору просування переговорного 
процесу з ЄС та аргументує необхідність встановлення добросу-
сідських відносин між конфліктуючими сторонами. Бегларян Л.А., 
на прикладі Франції, досліджує позицію європейської спільноти 
в питані визнання Туреччиною геноциду вірмен та аналізує деякі 
заходи, що вживаються урядом країни навіть за заперечення самого 
факту геноциду. 

Важливе значення в розкритті даної теми мали також вивчення і 
аналіз доповідей, резолюцій Європейського Парламенту та інших єв-
ропейських інституцій щодо питання визнання Туреччиною геноци-
ду вірмен. Зокрема, Доповідь Міжнародної кризової групи досліджує 
позиції обох конфліктуючих сторін щодо бачення подій 1915 року та 
аналізує причини категоричної відмови Анкари визнавати геноцид 
вірмен турецькою владою в період Османської Імперії. Доповідь 
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Британської Ради аналізує переваги, що матимуть кожна і сторін 
конфлікту у разі знайдення спільного підходу та спільної точки зору 
в питанні геноциду вірмен. У спільній доповіді деяких дослідників 
аналізуються позиції держав-членів ЄС, Європейського Парламенту 
щодо визнання подій 1915 року та досліджуються конкретні заходи, 
що вживаються урядами європейських країн в напрямку визнання 
Туреччиною кривавих подій минулого.

Метою статті є дослідження перспектив досягнення примирення 
між Туреччиною та Вірменією в питанні геноциду вірмен та форму-
вання єдиної точки зору щодо подій 1915 року. 

Для досягнення мети роботи передбачається виконання таких 
завдань:

– проаналізувати геноцид як явище, його дефінітивні ознаки 
відповідно до міжнародно-правових актів;

– здійснити компактний аналіз розбіжностей в баченні подій 
1915 року як вірменської так і турецької сторони; 

– провести аналіз документів, включаючи доповіді Європейського 
Парламенту, та інших європейських інститутів щодо позицій держав-
членів ЄС в питанні визнання геноциду вірменського народу; 

– здійснити загальний аналіз переваг, що матимуть кожна із сто-
рін конфлікту у разі знайдення спільного компромісного підходу та 
спільної точки зору в конфліктному питанні;

– проаналізувати важливість встановлення добросусідських від-
носин між Туреччиною та Вірменією з точки зору просування пере-
говорного процесу Турецької Республіки з ЄС;

– дослідити роль, значимість та вплив ЄС на кожну зі сторін 
конфлікту та особливості відносин ЄС з кожною конфліктуючою 
стороною.

На початку ХХ сторіччя чисельність вірмен, що проживали на те-
риторії Османської імперії становила приблизно 1,3 – 1,8 млн. чоло-
вік. Суттєвий спад в кількості вірменського населення частково був 
обумовлений примусовим переміщенням цивільного населення, але 
значна частина спаду була безпосередньо пов’язана з депортацією 
вірмен протягом 1915-1918 років – тоді коли Туреччина вступила 
в Першу світову війну. В умовах песимістичних настроїв декілька ві-
рменських бунтарів та активістів породили паніку серед правлячої 
еліти країни та тим самим, заклали основу для сумнозвісного Закону 
про депортацію вірмен 1915 року. Протягом депортації велика кіль-
кість вірмен загинула від голоду, хвороб, мародерів тощо. Кількість 
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смертей по сьогоднішній день залишається спірним питанням. 
Офіційні турецькі джерела наполягають на цифрі 300 тис. людей, 
тоді як інші історики називають цифри від 600 тис. до 1,5 млн. [13, 
c. 106-107]. 

Головним питанням взаємних непорозумінь є те, чи мав намір 
Османський уряд вбивати вірмен тільки через їхню національну при-
належність та чи можна класифікувати події того часу геноцидом. 
Термін «геноцид» був вперше вжитий в 1948 році Конвенцією ООН 
про запобігання злочину геноциду і покарання за нього [14, c.3] та 
класифікує геноцид як «будь-який акт, що здійснюється з наміром 
знищення, цілком або частково, яку-небудь національну, етнічну, 
расову чи релігійну групу як таку: a) убивство членів такої групи; 
b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу 
членам такої групи; c) навмисне створення для якої-небудь групи 
таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне 
знищення її; d) міри, розраховані на запобігання дітородіння в серед-
овищі такої групи; e) насильницька передача дітей з однієї людської 
групи в іншу. 

На сьогодні можна нарахувати десятки наукових визначень гено-
циду, які представляють геноцид у ширшому і вужчому розумінні, 
а деякі історики взагалі геноцидом називають лише Голокост. Тому 
питання геноциду як явища й досі потребує наукового вивчення 
і переосмислення, адже визначення даного поняття, закріпленого 
в Конвенції ООН 1948 року, є багато в чому суб’єктивним і недостат-
ньо сформульованим, зважаючи на історичні обставини. До того ж, 
навіть відштовхуючись від правового визначення геноциду, багато 
фахівців не можуть дійти згоди щодо означення тих, чи інших подій 
злочином геноциду, адже їх можна трактувати по різному.

Проблема в тому, що бачення та фактичний аналіз Вірменією по-
дій 1915 року відрізняється від позиції Туреччини по цілій низці пи-
тань. Зокрема, уряд Вірменії стверджує, що рішення щодо геноциду 
вірменського населення було прийнято молодим урядом Туреччини 
ще за довго Першої світової війни, а саме в 1911 році. Відповідно 
до офіційної позиції Вірменії, за часів Першої світової війни було 
мобілізовано, роззброєно, вбито або відправлено на лінію фронту 
300 000 вірмен, з метою їхнього повного знищення, а аргументи 
Туреччини, що вірмени мали час на переселення, на переконан-
ня вірменської сторони, не є правдою. Вірменія також звинувачує 
уряд Османської імперії в діях, що призвели до зґвалтування тисяч 
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 жінок та дітей, примусового звернення в іслам десятків вірмен тощо. 
Вірменія стверджує, що невизнання геноциду закладає передумови 
«можливого повторення подібних злочинів у світі». 

В свою чергу, бачення Туреччини подій 1915 року є багатогран-
ним. Чимала кількість осіб, що формують суспільну турецьку дум-
ку публічно відхиляють смерть великої кількості вірмен протягом 
Першої світової війни. Крім того, турецька сторона вважає неспра-
ведливим заявляти тільки про вірменську трагедію, тоді коли їхня 
республіка була заснована народом, що залишився живим саме після 
чисельних депортацій, різанин, іноземних вторгнень тощо. Турецька 
сторона, для підтвердження своєї позиції, наводить приклади ма-
сових примусових переселень турків, що проживали на території 
Балкан протягом останнього сторіччя існування Османської імперії 
та які зіштовхнулися з кровавою різаниною та іншими трагедіями. 
Крім того, відповідно до офіційної точки зору Туреччини, в період 
з 1973 по 1985 рік саме з боку вірменських терористів, головним 
чином, Вірменською Секретною Армією за визволення Вірменії 
(англ. – ASALA), Вірменською Організацією Нового Супротиву 
або Комітетом Правосуддя Вірменського Геноциду було здійснено 
45 атак по турецьким об’єктам та дипломатичним місіям в усьому 
світі. Атаки, включаючи напад на аеропорт Орлі в Парижі, призвели 
до смерті 30 турецьких дипломатів, в тому числі їхніх родин та інших 
представників дипломатичного персоналу, що мали серйозний вплив 
на формування зовнішньої політики Туреччини. Хоча Організація 
перестала існувати в середині 1980 років, жодна вірменська організа-
ція або інститут ще не висловили покаяння за скоєні злочини [15]. 

Питання в тому, що визнання факту вірменського геноциду за 60 
післявоєнних років перейшло у площину введення норм криміналь-
ної відповідальності (Вірменія, Бельгія, Франція і Швейцарія – авт.), 
виплат компенсацій родичам жертв геноциду страховими фірмами 
(США, Франція – авт.). Нині міжнародно-правове визнання геноциду 
1915 року є обов’язковою умовою для вступу Туреччини до ЄС [16]. 
Так, у жовтні 2006 року Національні збори Франції прийняли зако-
нопроект, що передбачає тюремне ув’язнення терміном до 1 року і 
штраф в 45 000 євро за заперечення визнаних Францією геноцидів 
як злочин – який був повторно прийнятий 22 грудня 2011 року, 
а 23 січня 2012 року Сенат країни ще раз підтвердив це рішення. 
Туреччина засудила французький закон про переслідування за запе-
речення геноциду, а група французьких депутатів подала запит про 
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відповідність прийнятого закону в Конституційну раду Франції, яка 
постановила, що закон, який вводить покарання за заперечення ви-
знаних фактів геноциду, не відповідає конституції, так як є замахом 
на свободу вираження думок і спілкування. У відповідь на рішення 
Конституційної ради Президент Франції Н. Саркозі зажадав від мі-
ністрів навіть розробити нову редакцію закону [17].

Чимало дослідників, в питанні геноциду вірмен виділяють 
три головні аспекти турецько-вірменських відносин, а саме: а) мо-
ральний – визнання геноциду інтелігенцією, активістами, а також 
неурядовими організаціями як в Туреччині так і в Вірменії; б) полі-
тичний – налагодження відносин на державному рівні та вирішення 
питання з Азербайджаном навколо Нагірно-Карабахського конфлік-
ту; в) правовий – проведення правових дебатів щодо скоєних вбивств, 
втраченого майна, активів і т.д.

Важливі зміни в турецькому суспільстві відбулися після приходу 
до влади Партії Справедливості та Розвитку (АКР), хоча й керів-
ництво партії намагається поставити питання геноциду якомога 
найкомфортніше для себе, акцентуючи увагу на те, що геноцид був 
частиною Османської історії, а не молодої Турецької Республіки [18]. 
Тим не менш, заява прем’єр міністра Туреччини Р.Т. Ердогана 
в квітні 2005 року щодо необхідності створення незалежної комісії 
істориків, метою роботи якої мало бути проведення неупереджено-
го, об’єктивного та багатогранного аналізу подій 1915 року – стало 
позитивним імпульсом на шляху досягнення взаєморозуміння по 
даному питанню. Але, вбивство в січні 2007 року відомого журна-
ліста вірменського походження Гранта Дінка, ще більш посилило 
й без того важку ситуацію. Близько 100 тисяч людей взяли участь 
у демонстраціях в знак засудження етнічної ненависті та виступили 
з вимогою забезпечити солідарність та мир. З того часу, було про-
ведено чимало перемовин між дипломатами обох країн, а також 
третіми особами; результатом роботи обох сторін стало узгодження 
в квітні 2009 року дорожньої карти щодо нормалізації відносин [19, 
c. 108]. Нажаль, по сьогоднішній день офіційний документ дорож-
ньої карти не був підписаний, а заява тодішнього прем’єр-міністра 
Ердогана прозвучала наступним чином: «Угоду буде підписано коли 
все стане зрозумілим та чітким. Такого тесту поки що немає; є тільки 
попередня угода, що означає те, що процес триває» [20]. 

На думку багатьох дослідників, для нормалізації відносин між 
сторонами конфлікту необхідно вжити низку заходів, серед яких 
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введення безвізового режиму, що забезпечить їх громадянам вільне 
пересування з однієї країни в іншу, навіть в умовах закритого кордо-
ну; уникнення націоналістичної риторики по питанням, що є чут-
ливими для сусідніх країн; забезпечення можливостей для народів 
обох країн діяти в якості посередників в справі просування діалогу 
між своїми громадами тощо [21, c. 31]. 

Для Туреччини іншою важливою причиною покращення від-
носин з Вірменією є процес переговорів з ЄС. Щорічні доповіді 
Європейської Комісії щодо прогресу Туреччини, що оцінюють хід 
переговорів з ЄС та реформи, що проводяться в країні, особливо під-
креслюють необхідність встановлення добросусідських відносин та 
важливість відкриття кордонів між сторонами без затримки. Треба 
зауважити, що ЄС сприймає Вірменію як країну Європейської полі-
тики сусідства (англ. – ENP) та підтримує високобюджетні проекти 
по встановленню демократії та ринкової економіки в країні. Ідея ЄС 
щодо створення «загального ринку» з країнами в рамках ENP вима-
гає від Туреччини перегляду відносин з Вірменією, а резолюція щодо 
вирішення прикордонного конфлікту та встановлення добросусід-
ських відносин є тим, чого очікує ЄС від усіх без виключення країн-
кандидатів. Хоча встановлення дипломатичних відносин ЄС з обома 
сторонами надають йому можливість відігравати більш активну роль 
в двосторонніх спорах, але, існують два фактори, що перешкоджають 
реалізації потенціалу ЄС в справі поліпшення турецько-вірменських 
відносин. Першим фактором є різні рівні дипломатичних відносин 
між двома країнами по відношенню до ЄС. У той час як Туреччина є 
країною-кандидатом на вступ до ЄС, Вірменія є тільки частиною його 
Європейської політики сусідства. Ця різниця у відносинах ЄС з обо-
ма країнами надає Союзу більших важелів тільки по відношенню 
до Туреччини. Іншими словами, здатність ЄС «впливати» на обидві 
країни є не рівними, і це ускладнює роль ЄС в справі поліпшенні 
вірмено-турецьких відносин. Другий фактор, що перешкоджає ЄС 
відігравати активну роль у вирішенні проблем між Туреччиною та 
Вірменією є неоднозначність відносин Туреччина–ЄС та звинува-
чення Туреччини в нещирості обіцянок останнього щодо надання 
країні статусу повноправного члена ЄС. Як відомо, ЄС хоча і визнає 
Туреччину в якості країни-кандидата на вступ до ЄС, але консенсусу 
усередині самого Союзу щодо її повного членства немає [22, с. 32]. 
Так, керуючись позицією Франції та Австрії, група держав-членів 
заперечують членство Туреччини, а це негативно позначається й 
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на самих відносинах Туреччина-ЄС. Парламенти провідних країн-
членів ЄС та сам Європейський Парламент вже прийняв відповідні 
законопроекти щодо необхідності визнання геноциду вірмен та 
підкреслюють необхідність визнання геноциду як необхідну умову 
набуття членства Туреччини в ЄС. Загальна думка держав-членів ЄС 
щодо прийнятих даних законопроектів полягає в тому, що закрива-
ючи свої кордони, Туреччина і в даний час карає людей, проти яких 
здійснювала геноцид в минулому [23, с. 1-2]. 

На сьогоднішній день питання визнання геноциду вірмен набу-
ває чималих обертів. Так, 14 грудня 2004 року міністр закордонних 
справ Франції М. Барньє заявив, що Франція вимагатиме визнання 
Анкарою «трагедії» вірмен, а 15 грудня цього ж року Європейський 
Парламент закликав Європейську Комісію та Раду ЄС вимагати ви-
знання Туреччиною історичної реальності геноциду вірмен та від-
криття своїх кордонів з країною. 15 квітня 2015 року Європейський 
Парламент проголосував за резолюцію в якій йдеться про необхід-
ність визнання геноциду вірмен в день його сторіччя. Метою резо-
люції є відновлення дипломатичних відносин, відкриття кордону 
та прокладення шляху до економічної інтеграції [24]. В резолюції 
йдеться про те, що таке рішення було прийняте на основі детального 
розгляду цілої низки документів, а саме: резолюції Європейського 
Парламенту (далі: ЄП) від 18 червня 1987 року щодо політичного ви-
рішення вірменського питання [25]; резолюції ЄП від 12 березня 2015 
року на основі Щорічної доповіді про права людини та демократію 
у світі 2013 року та політики ЄС по даному питанню [26]; Протоколів 
щодо «встановлення дипломатичних відносин» та «розвитку дво-
сторонніх відносин» між Республікою Вірменією та Республікою 
Туреччини, що були підписані обома сторонами 10 жовтня 2009 року 
в Цюріху [27]; заяви Його Святості Папи Франциска від 12 квітня 
2015 року [28]; Правила ЄП 123(2) та (4) Порядку (Регламенту) його 
роботи [29] тощо.

Офіційною реакцією Туреччини на Резолюцію ЄП та Доповідь 
з прав людини стала заява речника Міністра закордонних справ 
Танджу Більгінча, який заявив, що усі документи ЄП щодо визна-
ння подій 1915 року повністю уникають історичну реальність та 
будь-які правові основи. Доповідь, на думку речника, тлумачить 
певний період Османської імперії, який був трагічним для усіх без 
винятку її громадян. Крім того, вона ігнорує гуманні, реалістичні та 
конструктивні ініціативи уряду Туреччини по даному питанню та 
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висуває нелогічні та незаконні вимоги до нього. На думку політика, 
ці кроки притаманні тим, хто не розуміє суть історичних питань або 
намагається використати їх в політичних цілях, щоб завдати шкоди 
не тільки відносинам Туреччини з ЄС, а й перешкоджають шлях тур-
кам та вірменам в справі будівництва спільного майбутнього. Речник 
також висловив надію на те, що європейські партнери прикладуть 
конструктивних зусиль для вирішення цього питання та 

закликатимуть вірменську сторону, яка уникає об’єктивної та 
наукової оцінки по даному питанню, до відкритого діалогу та при-
мирення, а не до подальшого поглиблення проблеми [30].

Після військового перевороту 16 липня 2016 року та подій, що 
відбувалися в сфері прав людини Європейський Парламент в січні 
2016 року прийняв Резолюцію щодо призупинення переговорів щодо 
вступу Туреччини до ЄС, що, здається, ознаменувала собою «поча-
ток» завершення євроінтеграційних амбіцій Турецької Республіки, 
а погіршення становища в сфері прав людини може стати основною 
причиною остаточного призупинення переговорів щодо вступу краї-
ни до ЄС. За таких обставин, вирішення питання геноциду вірмен та 
інших питань, що входять до спектру основних перешкод на шляху 
вступу Туреччини до ЄС перебуватимуть в глухому куті оскільки 
на сьогоднішній день є досить вагомі причини заявляти про суттєві 
трансформаційні процеси в Туреччині, з точки зору внутрішньої 
та зовнішньої політики, пріоритетними напрямками якої є далеко 
не загальноєвропейські, демократичні цінності.

Аналізуючи сказане вище, можна зробити такі висновки: 
– при будь-яких обставинах обидві сторони мають забезпечити 

динаміку примирення шляхом повернення до розгляду та підписан-
ня дорожніх карт, що направлені на нормалізацію двосторонніх від-
носин, окремо від інших питань Кавказького регіону. Для Вірменії це 
означатиме закінчення блокади, ізоляції, її майже повної залежності 
від Росії, а також відкриття західних воріт для Європи. У випадку 
з Туреччиною, чесна робота щодо врегулювання суперечки озна-
чатиме потужне послання європейцям щодо готовності Туреччини 
примиритися з минулим, оскільки добрі відносини з усіма сусідами 
є тим, чого очікує ЄС від кожного кандидата та члена;

– третім сторонам, зокрема, ЄС та США необхідно продовжувати 
підтримувати проекти щодо примирення обох сторін незважаючи 
на безвихідність офіційних відносин, так як вони є необхідними для 
встановлення добрих відносин між державами. Крім того, сторонам 
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вкрай важливо розуміти потенційно провокаційний та деструктив-
ний вплив своїх дій на відносини між Туреччиною та Вірменією, 
адже у разі відсутності розуміння специфіки внутрішньої динаміки 
обох країн, їхні дії матимуть протилежний ефект, ускладнюючи сам 
процес нормалізації відносин; 

– приймаючи до уваги той факт, що політика Туреччини щодо 
Вірменії була досить проблематичною ще з моменту появи Вірменії 
як незалежної держави, то при умові збереження нинішнього кур-
су, це неминуче стане іншим глухим кутом Туреччини в напрямку 
набуття членства в ЄС. Заяви вірменської сторони щодо визнання 
геноциду вірмен по сьогоднішній день є тим важливим аспектом, що 
впливатиме на переговорний процес Туреччини з ЄС, навіть якщо 
останній продовжить переговори щодо вступу Туреччини до інте-
граційного об’єднання.
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безпечних трансформацій міграційних конфліктів у різні масові форми 
нетерпимості. 

Питання міграції стає особливо актуальним в глобалізаційну епоху. 
Більшість подій в різних країнах мають своє відображення у вигляді 
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зміни. Глобалізація – процес, який інтегрував майже всі культури 
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та більшість країн світу до єдиного соціокультурного простору. 
Насамперед, відкриття меж існування різних культур стало поштов-
хом не тільки для культурного обміну та інтеракцій, а й створило 
проблему неприйняття «чужого» із прагнення зберегти релігійні, 
історичні особливості та культурну ідентичність суспільства. 

Проблема толерантності до мігрантів знайшла своє висвітлення 
у дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед них: 
Вітман К.М., Бакальчук В. О., Котвицкий А. А., а також Баєва Л. В. 
Мухлинкина Ю. В., К.Мангейм та інші. 

Метою статті є аналіз феномену міграційної нетерпимості, роз-
гляд стану міграційної інтолерантності та аналіз даного феномену 
в аспекті глобалізаційних змін. Міграційна інтолерантність пред-
ставляє собою одну з форм культурної нетерпимості, неприйняття, 
відторгнення переселенців – представників інших культур, спільнот, 
релігійних вірувань тощо. Тобто, не сприйняття мігрантів як повно-
цінних елементів суспільства, з правом на рівні соціальні, культурні, 
економічні, політичні та інші можливості та переваги.

Як відзначає дослідник Котвицький А. А., серед складних і супер-
ечливих процесів сучасного світу, одне, з основних місць займають 
інтеграційні і дезінтеграційні процеси. З одного боку, безперечно 
якісно новий формат і все більш швидкий розвиток перших у «про-
сторі толерантності», що розширяється, з другого – загострення і 
радикалізація інших, часто пов’язаних з самими небезпечними фор-
мами нетерпимості. Інтеграційні процеси далекі від однозначності. 
Традиційні їх форми часто мають насильний, «нав’язаний», іноді 
неоколоніалістський характер [5, с.6].

Інтеграційна політика держав на сьогоднішній день виконує 
функцію балансування багатоманітності в одному геополітичному 
просторі. Сучасне людство настільки взаємопов’язане і взаємозалеж-
не, що будь-які агресивні дії окремих спільнот, матимуть катастро-
фічні наслідки для усього людства. Глобалізація створила загальний 
перехід, різних за численними особливостями суспільств, до єдиного 
мегасоціуму. Оскільки, існує глобальна взаємозалежність держав, 
питання міграційної нетерпимості стає на рівень загальної міжна-
родної проблеми. 

Одною з виокремлених проблем інтолерантності до мігрантів, 
є державна політика, що пропагує нетерпимість до певних націй. 
Або проблема відсутності державної загальної правової та інститу-
ційної норми в сфері захисту прав мігрантів. Щонайперше, перед 
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суспільством постає проблема міграційної нетерпимості з боку пред-
ставників різних політичних партій, лідерів владних структур. ЗМІ 
транслює подібне ставлення, поширюючи настрої інтолерантного 
відношення в масову соціальну свідомість. 

Публічні персони та представники державних органів охоплюють 
ширшу аудиторію, тому, їх висловлювання сприймаються як про-
паганда нетерпимості та поширення антисемітських настроїв. Так, 
у руслі міграційної кризи в Європі та в світі, деякі політичні лідери 
та партії використовують інтолерантні до мігрантів гасла та політич-
ні програми, заради підтримки певною електоральною частиною. 
Оскільки, європейське суспільство знаходиться в стані міграційного 
бунту, тому, використання таких програм отримує значну підтримку 
в суспільстві. Однак, існує небезпека перетворення анти мігрантських 
настроїв у екстремістські рухи, що є загальносуспільною загрозою. 

Так, в США після виборів президента у 2017 році, були орга-
нізовані акції в підтримку мігрантів, у відповідь на підписання 
Д. Трампом імміграційної директиви 27 січня 2017 року про забо-
рону в’їзду на 90 днів громадянам мусульманських країн, таких як: 
Іран, Сомалі, Судан, Ємен, Сирія та Лівія. Акції пройшли у 65 містах 
Америки. Не залишили без реакції і захисники анти іммігрантських 
настоїв. Були організовані мітинги в підтримку передвиборчих гасел 
Д. Трампа про депортацію мільйону мігрантів, які були підтримані 
новообраним президентом Америки. До мітингу приєдналися право 
радикальні організації, по-друге зіштовхнуло релігійні спільноти 
один з одним. Згодом, президентська угода була скасована феде-
ральним судом.

Отже, міграційна криза породжує як нетерпиме ставлення до 
мігрантів всередині суспільства, так і серед державних органів, 
представників політичної влади і, навіть, головних лиць держави. 
Слід зазначити, що сучасна епоха сприяла зменшенню соціальних 
дистанцій комунікації, поглибленню взаємозалежності між суспіль-
ствами та активній взаємодії культур. Тому, головним регулятором 
міграційних відносин в суспільстві складає саме інститут толерант-
ності в межах законодавчих заходів та контролю громадянського 
суспільства. Який попереджає фрагментацію суспільства і створює 
умови мирного співіснування. 

Як зазначає дослідник Хенкін С.М. та Кудряшова І.В, за останні 
десятиліття в Європейських країнах, таких як Германія, Франція, 
Великобританія, підхід до інтеграції мігрантів кардинально змі-



157

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

нився від етнокультурної концепції нації – необхідності кровного 
спорідненості, до критерію народження, проживання та прийнят-
тя основних принципів та цінностей держави. Проте, змінилась і 
політика «невтручання» та «багато культурності» до «керованого 
мультикультуралізму» по відношенню до таких закритих спільнот, 
що входили в суспільство та, внаслідок відсутності контролю збо-
ку держави, формувалися в настільки закриті та неконтрольовані 
структури, що призводило до фрагментації та неоднорідності самого 
соціуму. В особ ливості, після хвилі терористичних атак, що вразили 
європейську спільноту [8].

Головним протиріччям процесу глобалізації дослідник Кастельс 
вважає протиріччя між мережею і ідентичністю «self», мережею і «Я». 
Це протиріччя, що створює одночасно і глобалізацію, і фрагмента-
цію. Проблема може бути вирішена пошуком нових ідентичностей. 
Але на цьому шляху можуть створюватися і штучні конструкції типу 
Аум Синрике і інших сект, де нестача типів ідентичності, що істо-
рично склалася, підміняється химерними, дивними і небезпечними 
конгломератами свідомості [5, с. 5].

Основою інтолерантного відношення суспільства до мігрантів 
може бути як психологічна, історична особливість етнічної ідентич-
ності; державна політика; нетерпимість до трудових мігрантів; зі-
ткнення культур. Для сучасного етапу характерно гіпертрофований 
стан етнічної ідентичності. Воно може виражатися в двох напрямах. 
По-перше, етнічна ідентичність може бути спрямована у бік гіпер-
болізації (перебільшення), а по-друге, убік литотизації (зменшення). 
Литотизація може призводити до негативного відношення до своєї 
етнічної групи [7, с. 242]. У першому випадку стан ідентичності 
отримав своє поширення. Не рідким феноменом є такі форми як: 
етноцентризм, етнодомінування, етнофанатизм, націоналізм. Слід 
зазначити, досить поширеним та глобальним явищем є етнічний 
фундаменталізм, екстремізм, тероризм. 

Серед складових проблем міграційного дисбалансу, слід визна-
чати, не тільки інтолерантність до культурних меншин, а й пере-
важення культурною меншістю пануючої культури, відмежування 
від неї, створення закритих спільнот всередині соціуму та розвиток 
нетерпимості до корінного населення.

Дана проблема є одним з вагомих чинників розвитку кризи толе-
рантності в Європі та світі. Одною з фундаментальних складових якої 
є проблема толерантності до інтолерантності. В умовах  бсолютизації 
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принципу терпимості до «чужого» існує небезпека придушення 
основної культури. Як зазначає вітчизняний дослідник Вітман К. М., 
в умовах неконтрольованої толерантності існує небезпека утворення 
політичних течій, які шукатимуть підтримки в радикальних утво-
реннях. Дослідник відзначає: «Найбільшим проявом ксенофобії 
(мігрантофобії), протестом проти толерантності до інтолерантності 
став подвійний теракт в Норвегії (вибух в Осло та розстріл молоді на 
острові Утойя) 2011 р., в ході якого загинуло 93 особи. Організатор 
теракту, А. Брейвік, в такий спосіб намагався зупинити наплив 
мігрантів до Європи. У маніфесті під назвою «Декларація незалеж-
ності Європи 2083 року» він звинуватив західноєвропейських по-
літиків у слабкості перед ісламською експансією і пояснив вбивства 
необхідністю порятунку Європи від мультикультуралізму» [3, с. 263]. 
В Західній Європі відзначається зріст анти емігрантських мітингів, 
зростання радикальних рухів та розквіт право радикальних полі-
тичних сил. Як зазначив дослідник, на таку хвилю терактів проти 
мігрантів, були публічні заяви політичних лідерів, які підтримали 
дії А. Брейвіка. Що свідчить про кризу толерантності насамперед 
в політичній спільноті. Чий принцип абсолютності толерантності 
потерпів крах та створив зворотній ефект поширення інтолерантних 
настроїв серед суспільства. 

Так дослідження, проведені Pew Research Center на тему «Світова 
спільнота схвалює процес глобалізації», виявили, що В усіх держа-
вах (і «бідних», і «багатих») більшість населення виступає за те, щоб 
влада використала якісь механізми, що обмежують потік іммігрантів 
в країну. Відмітно, що антиімміграційні настрої найбільш сильні 
в одній з найбільш бідних країн світу: Берег слонової кості (Західна 
Африка) 94% опитаних виступають за скорочення імміграції.Серед 
індустріально розвинених країн до іммігрантів найпозитивніше 
налагоджені Швеція (43%) і Канада (35%) – на іншому полюсі зна-
ходиться Італія (практично ніхто з опитаних італійців не висловився 
на підтримку імміграції), а також Німеччина. В цілому, у північноа-
мериканців позитивніше відношення до іммігрантів, чим в країнах 
Західної Європи. У США 75% населення виступають за введення 
обмежувальних заходів проти іммігрантів, 23% – проти цього. В Росії 
ж ця пропорція виглядає так: 72% – 23%, в Україні: 63% – 32% [4]. 
В сучасному світі спостерігається як тенденція взаємодії культур, ін-
теграції, мультикультурного мислення, готовності до толерантного 
співіснування та сумісного розвитку, так і загострення страхів щодо 
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уніфікації культур. З одного боку, відбувається процес глибоких 
взаємодій на всіх рівнях суспільного життя, розвивається ідея толе-
рантності як загальносуспільної цінності, а з іншого боку розмивання 
кордонів національних культур, призводить до формування стан-
дартизованих масових тенденцій в культурах, що віддаляє людей від 
своєї ідентичності, та національних цінностей.

Один, з вагомих чинників високого рівня нетерпимості до мігран-
тів, деякі вчені розглядають, економічний стан держави. Німецький 
соціолог Карл Мангейм відзначав значення соціально-економічного 
рівня життя суспільства для миру, терпимості та соціального балансу. 
Принцип соціальної справедливості є не тільки етичним принципом, 
а й однією з умов функціонування саме демократичної системи. 
Вимога більшої справедливості зовсім не обов’язково має на увазі ме-
ханічне поняття рівності. Розумні відмінності в доходах і накопиченні 
багатства можуть зберігатися в суспільстві з метою стимулювання 
кращих досягнень, поки вони не порушують загальних тенденцій 
планування і не виростають до таких розмірів, що перешкоджатиме 
співробітництву між різними класами [6]. Соціальна деформація, яка 
створюється як результат економічної кризи, бідності унеможливлює 
розвиток толерантності в соціальному значенні. Тому як, попре висо-
ких морально-етичних потреб людина має потребу фізіологічного та 
економічного характеру. І, доки між соціальними групами існуватиме 
занадто великий соціально-економічний розрив, матиме місце соці-
альна дезінтеграція. Так у випадку міграційних відносин, в особливос-
ті трудової міграції стає питання рівності прав на працевлаштування, 
заробітних плат, рівних можливостей, тощо. Соціальний та еконо-
мічний розрив можливостей основного населення та міграційних 
спільнот поглиблює проблему нетерпимості з обох сторін. 

На думку дослідника Баєвої Л. В., конфліктогенність, породжена 
нерівномірністю розвитку країн продовжує посилюватися і отри-
мувати новий імпульс, оскільки в період панування «світових стан-
дартів» відмінності занадто різко вирізняються і дратують жителів 
бідних країн. Хвиля етнічних терактів, що періодично спалахують 
в європейських країнах, говорить про те, що проблеми третього сві-
ту не вирішилися відкриттям кордонів. Ці проблеми змінили місце 
прояву, тепер вони невід’ємна частина історії новітнього часу усіх 
континентів [1, с.72].

Щодо українського суспільства, слід зазначити, що проблема 
нетерпимості до мігрантів також як і проблема інтолерантності 
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не усвідомлюється суспільством, та залишається на рівні теоретич-
ного концепту. Вітчизняний дослідник Бакальчук В.О. підкреслює, 
що в Україні бракує ефективних правових засобів боротьби з расиз-
мом і ксенофобією, а це зумовлює порушення кримінальних справ 
за фактами виявів расизму як за фактами хуліганства чи інших видів 
провин, які легше довести; в Україні мають місце дискримінація та 
переслідування з боку правоохоронних органів, соціальна дискри-
мінація та вияви нетерпимості та упередженості у засобах масової 
інформації; дискримінація українців та кримських татар з боку ро-
сійської більшості в Криму та місцевих органів влади та російського 
козацтва [2, с.1].

Характерним є високий рівень дистанції українського соціуму 
від «інших», «чужих». Тому, перед Україною постає дві важливі про-
блеми в цьому напрямку. Це формування толерантної соціальної 
свідомості, та законодавчих норм й механізмів реального регулю-
вання прав мігрантів, меншин, різних релігійних груп, етнічних та 
культурних спільнот. 

Аналізуючи проблему нетерпимості суспільств до мігрантів в су-
часному світі було зроблено наступні висновки. По-перше, процес 
глобалізації призвів як до інтеграції суспільств, їх взаємодії, так і до 
зіткнення культур, інтересів і цінностей. Про це свідчить поширення 
випадків тероризму, екстремізму, які призводять до масової гибелі 
людей по всьому світу. Сьогодні, навіть в країнах Європи та США, 
центрів зародження толерантності як соціальної норми, та правового 
інституту, зростають негативні настрої щодо мігрантів. По-друге, 
було виявлено, що найбільш поширеною, конфліктною формою 
на сьогоднішній день є нетерпимість до мусульман-переселенців. 
Виявлено тенденцію, яка полягає у кризі нормативності, що утвори-
лася внаслідок вседозволеності індивідуальних проявів та відсутності 
конкретного формування меж толерантності та будь-яких регуля-
тивів плюралістичності. Також, була виявлена проблема дисбалансу 
розробок, як наукових, так і законодавчих щодо питань толерантнос-
ті меншин до представників корінного населення, порівняно з розви-
тком концептів толерантності по відношенню до етнічних меншин. 
Було розглянуто проблему неконтрольованого мультикультураліз-
му, який створив неабиякі наслідки в європейському суспільстві. 
Державні інститути повинні контролювати принцип міграційної 
толерантності як на рівні відносин суспільство для спільноти, так і 
до самих міграційних об’єднань у відношенні до суспільства.
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Статья посвящена аналізу феномена миграционной интолерантности 

в контексте глобализационных изменений в мире. Выявлены тенденции 
опасных трансформаций миграционных конфликтов в разные массовые 
формы нетерпимости. 

The article deals with implementation of review of the phenomenon of migration 
intolerance in the context of globalization changes in the world. The author 
identifies the main tendencies of transformation of migration conflicts to various 
different mass forms of migration intolerance. 
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Тарнавський О. Р., ЧНУ імені Юрія Федьковича

ПОсЛІдОВНИКИ ЄВРОсКЕПТИцИЗМУ 
У фРАНцІї: ОсНОВНІ ПРИчИНИ ЗРОсТАННЯ 

їхНЬОгО сКЕПсИсУ
У статті досліджено питання послідовників євроскептицизму у Франції. 

Проаналізовано політичні погляди найбільш впливових євроскептиків 
Франції. Розкрито сприйняття євроінтеграційних процесів різними по-
літичними лідерами Франції у період з 1951 по 2017 рр. Виявлено спільні та 
відмінні риси політичних поглядів французьких євроскептиків. З’ясовано, 
кого можна вважати одним із теоретиків французького євроскептицизму. 
Проаналізовано причини їх скепсису стосовно євроінтеграційних процесів 
та ЄС. Означено основне джерело євроскептицизму французьких єврос-
кептиків. Запропоновано розділити євроскептицизм на поміркований і 
радикальний. 

Наприкінці 40-х рр. минулого століття Франція та Німеччина 
започаткували політичний діалог щодо поглиблення економічної 
співпраці між ними. Щоб цей процес мав більший вплив на євро-
пейському континенті, вони запросили до участі в ньому Італію та 
країни Бенілюкс. За спільною згодою, у 1951 р. ці країни утворили 
Європейське Об’єднання Вугілля і Сталі (ЄОВС). З одного боку, 
воно було покликане створити вигідні умови співробітництва між 
країнами-учасницями, а з іншого боку, тим самим, – забезпечити 
мир у Європі, зокрема, між Німеччиною і Францією. Остання віді-
грала і відіграє важливу роль у процесах європейської інтеграції, які 
зрештою призвели до створення, у 1992 р., Європейського Союзу. 
Саме французькі державні діячі – Жан Моне та Робер Шуман стали 
ідейними натхненниками та ініціаторами створення ЄОВС. З остан-
нього й розпочався процес європейської інтеграції.

Однак, євроінтеграційне бачення розвитку Франції поділяли не 
всі французи. Ще коли у 1947 р. було проведено перше міжнародне 
опитування про ідею формування «Сполучених Штатів Європи», 
французьке суспільство розділилось на дві категорії у ставленні 
до неї: прихильників і скептиків. Представники першої категорії 
превалювали, що дозволяє говорити про підтримку євроінтегра-
ції Франції на той час більшою частиною французів. Натомість, 
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скептики не вбачали доцільності для Франції долучатися до такого 
проекту, то ж активно його критикували. Це, зрештою, обумовило 
початки формування євроскептичних поглядів у багатьох впливових 
осіб Франції. Серед них найбільше – політиків, як провладних, так і 
опозиційних. 

Незважаючи на те, що євроскептики у Франції були в меншості, 
вони справили чималий вплив на подальшу історію цієї країни та 
євроінтеграційні процеси, починаючи з 1951 р. аж до сьогодення 
(2017 р.). Саме французькі євроскептики були затятими противни-
ками приєднання Великобританії до Європейських Співтовариств, а 
також доклали чимало зусиль, щоб у 2004 р. Конституція ЄС не була 
прийнята. Тому вважаємо за необхідне вивчити явище французького 
євроскептицизму крізь призму дослідження поглядів його ідейних 
послідовників. То ж метою цією статті є дослідження політичних по-
глядів послідовників євроскептицизму у Франції від 1951 до 2017 рр. 
та аналіз основних причин їх скепсису стосовно євроінтеграційних 
процесів та ЄС в цілому. 

Публікації цієї статті передувало первинне вивчення нами означе-
ної проблематики, результати якого обумовили вибір основних осіб, 
на яких ми звертали увагу при вивченні предмету даної наукової 
роботи. До них відносяться: президенти, прем’єр-міністри, лідери 
опозиції, а також інші авторитетні політики-євроскептики. Такий ви-
бір спричинений тим, що саме вони мали і мають найбільше влади й 
впливу у французькому суспільстві, а отже, визначали і визначають 
порядок денний для країни. У фокус нашого дослідження потрапили 
лише ті, яких, згідно із нашим науковим пошуком, можна вважати 
євроскептиками. 

У той час, коли вирішувалась питання створення ЄОВС, пре-
зидентом Франції був Жюль Венсан Оріоль (1947-1954). Він під-
тримував ідею європейської інтеграції, але, водночас, перманентно 
критикував потенційне надання наддержавних функцій інституціям 
створюваної організації. Тодішній прем’єр-міністр Франції Жорж 
Бідо (1949-1950 рр.) теж був частково скептично налаштований, 
оскільки «остерігався всяких планів, що були пов’язані із капітульо-
ваною Німеччиною» [16, с. 8]. Але, як зауважує дослідник Кліффорд 
П. Хаккет, скептицизм Ж. Бідо стосувався швидше Німеччини, аніж 
ідеї об’єднаної Європи, хоча й він не вирізнявся своєю радикальніс-
тю [16, с.8]. Отож, страх і несприйняття будь-чого наддержавного та 
небажання будувати спільні плани з переможеною у Другій світовій 
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війні Німеччиною стали фундаментом для розвитку французького 
євроскептицизму. Але він, однак, не вплинув на хід переговорів щодо 
створення ЄОВС. Тобто, наявний скептицизм у політичного істебліш-
менту Франції наприкінці 1940-х на початку 1950-х рр. щодо євроін-
теграційних процесів не був настільки вагомим, щоб перешкодити 
реалізації плану Р. Шумана – у той час міністра закордонних справ 
Франції (1948-1952 рр.), який власне і запропонував втілити в життя 
задум Ж.Моне щодо побудови Європи. 

Дослідник Крейг Парсонс відзначає, що боязнь євроінтеграційних 
процесів у Франції була спричинена страхом перед «наддержав-
ним», а неприязнь до зміцнення франко-німецьких стосунків була 
вмотивована несприйняттям «рівності з Німеччиною», що здебіль-
шого, було характерно для політичних груп соціалістів, комуністів 
і голлістів [22, с. 57]. З цим погоджується вчений Десмонд Дінан, 
який констатує, що лідером серед скептиків у лоні соціалістів був 
Поль Рамадьє – прем’єр-міністр (1947 р.) та міністр фінансів Франції 
(1956-1957 рр.) за президента Ж. В. Оріоля в уряді Гая Молле. Хоча 
варто зауважити, що більшість команди останнього була «про-ЄОВС» 
налаштована [11, с. 129]. Цікаво, що у 1948 р. П. Рамадьє був палким 
прихильником євроінтеграційних процесів, коли заявляв: «Створимо 
Європу, щоб створити світ», а вже у 1956 р. виступав проти їх розши-
рення [22, с. 108-109]. На думку Крейга Парсонса, це було зумовлено 
його критичним ставленням до «Доповіді Спаака» 1956 р., у якій зо-
крема йшлося про формування спільного ринку серед країн-членів 
ЄОВС [22, с. 57]. П. Рамадьє виступав категорично проти економіч-
ного зближення у рамках ЄОВС, оскільки був переконаний, що це 
призведе до економічної катастрофи. 

Таким чином, як відзначає дослідник Десмонд Дінан, на почат-
ку 50-х рр. ХХ ст. загальна позиція Франції з питань євроінтеграції 
базувалась на тому, щоб сформувати між державами «мережу дов-
готривалих міжурядових контактів без жодного натяку на спільну 
політику» [11, с. 129]. На думку вченого, таке застереження керів-
ництва країни було вмотивоване боязкою поведінкою фермерів, 
які мали вплив на керівництво держави. Своєю чергою, додамо, що 
якщо у той час французький політикум, тим не менш, практично 
беззаперечно погодився на утворення ЄОВС, то представники малого 
бізнесу сприйняли цей проект більш скептично і назвали євроінте-
грацію наддержавною інтервенцією їхнього ринку. Водночас, вели-
кий бізнес вбачав у цьому власні переваги. Для прикладу, у 1947 р. 
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Джордж Вельєрс – лідер впливової бізнес-організації «Національна 
рада роботодавців Франції» відзначив, що співпраця з великими між-
державними організаціями йде на користь Франції.

Зрештою Франції вдалося стати ініціатором і співтворцем 
ЄОВС. Євроінтеграція цієї країни продовжилась і за президента 
Рене Коті (1954-1959 рр.). Р. Коті був проєвропейським політиком 
і саме за час його президентства, як стверджує дослідник Роланд 
Вогт, Франція погодилась на підписання Римських договорів, які 
фактично переносили євроінтеграцію з виключно економічної пло-
щини в соціально-політичну [26, с. 56-57]. У перший рік правління 
Р. Коті прем’єр-міністром був П’єр Мендес Франс (1954-1955 рр.), 
який, як вважає вчений Джон Гіллінгем, тривалий час займав анти-
європейську позицію [15, с. 44]. Проте, на думку Р. Вогта, політик 
навпаки був про-європейським і підтримував євроінтеграційний 
курс президента Р. Коті [26, с. 56]. Незважаючи на ці контроверсійні 
думки, нам вдалось з’ясувати, що П.М. Франс насправді не був послі-
довним анти-європейцем, але він скептично ставився до надмірних 
повноважень європейських інституцій. За словами дослідника Марка 
Ґілберта, це мотивувало його до висловлення категоричних пропо-
зицій щодо обмеження компетенцій, зокрема, Ради Комісарів [14, 
с. 43]. Крім того, у період правління П. М. Франса, постало питання 
про ратифікацію договору про створення Європейського оборонного 
співтовариства, голосування щодо створення якого, між іншим, про-
валилось у французькому парламенті не без активного противництва 
тогочасного прем’єр-міністра. Як відзначає М. Ґілберт, П.М. Франс, 
хоча й підтримував міжурядову співпрацю, все ж скептично ста-
вився до наднаціональних прагнень прихильників євроінтегра-
ції, тому вимагав отримання «восьмирічного права вето стосовно 
Ради Комісарів» та «права виходу з договору у разі возз’єднання 
Німеччини» [14, с. 42-43]. Окрім цього, політик вважав, що в умовах 
інтеграційних процесів кожна держава повинна зберігати націо-
нальну автономію щодо бюджетних та адміністративних питань. 
Таким чином, як бачимо, євроскептицизм П.М. Франса ґрунтував-
ся на аргументах національної безпеки, збереження суверенності 
французької влади та її спроможності впливати на прийняття рішень 
на європейському рівні. 

Менш радикальну, але все ж євроскептичну політику продо-
вжив інший прем’єр-міністр Франції Едґар Фор (1955-1956 рр.). 
Він вважав, що Франція має відмовитись від шляху з Економічним 
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Співтовариством, але продовжити з Євратом. З одного боку, Е. Фор 
був переконаний, що «політична Європа як кінцева мета має наста-
ти, але без догматизму» [6, с. 22]. З іншого боку, як вказує дослідник 
Міріам Кампс, Е. Фор був противником політизації відносин у межах 
ЄОВС та вважав за необхідне створити таку «…Європейську органі-
зацію, у якій відносини держав-членів стосуватимуться транспорту, 
енергетики і частково атомної енергетики» [6, с. 22]. Очевидно, що 
євроскептицизм Е. Фора був вмотивований його протидією полі-
тичній інтеграції та глибокій економічній співпраці у межах ЄОВС. 
Витоки такої позиції, на наш погляд, варто шукати у сфері ідеоло-
гічних вподобань Е. Фора. У той час він очолював консервативне 
крило Радикальної партії Франції, яке не підтримувало жодних над-
державних проектів. Саме тому Е. Фор відхилив пропозицію Жана 
Моне приєднатись до його проєвропейського уряду [13, с. 124]. Отож, 
це свідчить про те, що тодішній прем’єр-міністр Франції критично 
поставився до ідеї наддержавної об’єднаної Європи.

Лінію євроскептицизму після прем’єрства Е. Фора продовжив 
Шарль де Голь, який двічі був прем’єр-міністром (1944-1946, 1958-
1959 рр.) і довготривалим президентом Франції (1959-1969). Він 
справив значний вплив на новітню історію цієї країни. За сло-
вами Д. Дінана, Ш. де Голь сприймав об’єднану Європу як мож-
ливість збереження суверенітету Франції і зміцнення її впливу 
у Європі [11, с. 138]. У той же час, він скептично ставився до відносин 
із Німеччиною у рамках ЄОВС, оскільки не довіряв їй з міркувань 
національної безпеки. Безумовно, це також позначилось і на його 
ставленні до євроінтеграційних процесів. 

Помірний євроскептицизм Ш. де Голя розвивався і ґрунтувався 
фактично на спротиві членству в ЄОВС Великої Британії, не запере-
чуючи право на членство інших країн. Така позиція була обумовлена 
небажанням французького президента приймати в члени ЄОВС 
країну, яка може скласти лідерську конкуренцію в межах організації. 
Британія була однією з небагатьох, спроможних на це. Крім того, Ш. 
де Голь був налаштований проти Британії, оскільки, як відзначає 
Девід П. Каллео, він бачив, що британці більше бажають мати добрі 
стосунки із США, аніж відновлювати Європу [5, с. 1-11]. Але непри-
язню до Британії не закінчується список причин євроскептичності 
франузького лідера. Ш. де Голь був запеклим противником наддер-
жавних функцій ЄОВС. Важливою основою такої позиції Ш. де Голя 
була його схильність до націоналістичних поглядів. На думку дослід-



167

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

ника Хардев Сінг Чопра, «…націоналізм Ш. де Голя не був подібний 
до фашизму Муссоліні і нацизму Гітлера…» [7, с. 58-60], оскільки 
відрізнявся своєю методологією. За словами вченого, націоналізм пре-
зидента Франції був військово і теориторіально неагресивним, але 
спрямованим на політичну і культурну експансію. Це підтверджує і 
дослідник Лорен Ворзулет, який зазначає, що Ш. де Голь бачив осо-
бливу роль Франції у побудові Європи, де не буде ні впливу США, 
ні Великої Британії, а всією «європейською структурою» керуватиме 
Франція [28, с. 26].

Варто також зауважити, що Ш. де Голь ніколи не виступав 
проти концепту об’єднаної Європи. Проте, як стверджує вчений 
Ґрем О’Дваєр, він мав власне бачення її розвитку: відмінне від 
Вашингтонгського і навіть від Жана Моне, а саме – «Європа націй», 
в умовах якої кожна держава-член об’єднаної Європи зберігає свій су-
веренітет, владу і кордони та не має жодних зобов’язань перед інши-
ми державами. Він висловлював свій скептицизм щодо федеративної 
Європи і лобіював міжурядовий підхід щодо європейської інтеграції, 
оскільки вважав, що всебічний захист нації є найважливішим завдан-
ням французького політика. Натомість, щодо Європи Ш. де Голь був 
твердо переконаний, що вона не була і ніколи не буде єдиною нацією 
[7, с. 61]. Таким чином, стає очевидним, що продукувало євроскепти-
цизм Ш. де Голя. По-перше, це національні економічні та безпекові 
інтереси: якщо немає вигоди і безпеки державного суверенітету, то 
об’єднуватись не варто; по-друге, це страх втрати впливу Франції 
на європейські процеси після вступу Великобританії у ЄОВС; по-
третє, це протидія наднаціональним (федеративним) прагненням 
євроінтеграторів; по-четверте, це несприйняття можливого лідерства 
Німеччини у ЄОВС. Але, якщо названі аспекти виступали джерелами 
євроскептицизму французького президента, то його націоналістичні 
погляди, на нашу думку, були основним ресурсом для цього. 

Крізь призму свого скептицизму щодо участі Британії у Євро-
пейських спільнотах (назва від 1965 р.), Ш. де Голь, перебуваючи на 
посаді президента Франції накладав вето на її заявки долучитися до 
організацій. Врешті-решт, незважаючи на категоричну відмову Ш. де 
Голя, Велика Британія стала членом ЄС у 1973 р., але вже після його 
відставки з президентського поста.

Його наступник, Джорж Помпіду (1969-1974) оптимістично ста-
вився до євроінтеграційних процесів і, на відміну від Ш. де Голя, 
не заперечував приєднання Великобританії до Європейських 
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Спільнот. На початку 1970-х рр., під час зустрічі з британським 
прем’єр-міністром Едвардом Гітом (1970-1974 рр.), він висловився так: 
«Багато людей вважають, що Великобританія не була і не хоче стати 
європейською країною, і що Англія хоче вступити до Співтовариства 
лише для того, щоб знищити його або відвернути його від мети ... 
Але, пані та панове, сьогодні ви бачите перед вами двох чоловіків, 
котрі переконані в протилежному» [27, с. 401]. Варто відзначити, що 
під час президентства Дж. Помпіду євроскептики практично себе 
не проявляли, або ж, на наш погляд, були не достатньо політично 
впливовими. Ні перший прем’єр-міністр каденції Дж. Помпіду Жак 
Чабан-Дельмас (1969-1972), ні другий прем’єр-міністр Пір Месммер 
(1972-1974) (між іншим, обидва – голлісти), не критикували євроін-
теграційну політику новообраного президента Франції, а навпаки 
підтримували її. 

Після раптової смерті Дж. Помпіду, президентом став Валері 
Жискар д’Естен (1974-1981). Новообраний президент Франції не мав 
наміру припиняти чи призупиняти євроінтеграцію країни, то ж 
разом зі своїм німецьким колегою канцлером Гульмутом Шмідтом 
почав шукати способи валютної інтеграції. Так, уже в 1978 р., під час 
чергової зустрічі Г. Шмідта і В.Ж. д’Естена було прийнято рішення 
про створення Європейської валютної системи. Французький пре-
зидент був прибічником розширення Європейських Спільнот, але, 
на чому варто наголосити, виступав категоричним противником по-
тенційного приєднання Туреччини [31, с. 219-220]. З цього приводу 
він часто заперечував будь-які наміри керівництва ЄС задуматись над 
цим питанням. Власне, причини для побоювання з цього приводу 
у нього були, адже Туреччина поруч з Грецією були першими дер-
жавами, які в 1960 р. підписали Угоди про асоціацію з Європейською 
Спільнотою, що засвідчувало поглиблення й розширення євроін-
теграційних процесів. Очевидно, В.Ж. д’Естен вбачав небезпеку 
такого зближення з Туреччиною. Таким чином, на наш погляд, він 
був євроскептиком у питанні розширення Європейських Спільнот. 
Його антитурецька позиція в зовнішній політиці Європейської 
Спільноти базувалась на доволі простих аргументах: Туреччина не є 
європейською державою, а її приєднання до ЄС означатиме кінець 
об’єднаної Європи. Саме тому тодішній президент Франції виступав 
проти євроінтеграції Туреччини. 

В.Ж. д’Естен, поруч із двома прем’єр-міністрами Жаком Шираком 
(1974-1976) і Раймоном Барром (1976-1981), які займали цю посаду під 
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час його президентської каденції, були опитимістично налаштовані 
стосовно євроінеграційних процесів. Однак, це не було характерно 
для лідера опозиції, яка саме в період правління В.Ж. д’Естена почала 
швидкими темпами розвиватись і здобувати прихильників. Мова йде 
про відомого французького політика Жан-Марі Ле Пен. 

У 1972 р. Ж.-М. Ле Пен створив політичну партію Національний 
Фронт, у межах якої об’єднав расистів, праворадикальних націона-
лістів, антисемітів, радикальних католиків і противників парламент-
ської демократії з метою утвердження французької національної 
ідентичності на противагу європейській, а також заради подолання 
загроз, які існували, на його погляд, перед Францією: імміграція, 
Європа, податкова система Франції. За словами дослідника Рональда 
Тирського, Ж.-М. Ле Пен називав себе французьким патріотом і наці-
оналістом, але ідеологія його партії та його особисті дії свідчили про 
те, що він расист і ксенофоб [25, с. 191]. Хоча, на думку іспанського 
вченого Хосе Педро Зукете, Ж.-М. Ле Пен був справжнім патріотом 
Франції [32, с. 72]. 

Ж.-М. Ле Пен критикував ідею об’єднаної Європи, зокрема, через 
те, що її реалізація, на його погляд, призвела до ісламізації Франції. 
Він же, натомість, сповідував концепцію «Франція для французів». 
Тому можемо припустити, що євроскептицизм цього політика базу-
вався на радикально націоналістичних ідеях, які, своєю чергою про-
дукували його антимультикультурні і антимультирасистські позиції. 
Оскільки Ж.-М. Ле Пен виступав за утвердження Франції з титуль-
ною нацією французів, він заперечував будь-які намагання сусідніх 
держав затягнути її у свої континентальні об’єднавчі процеси. З цього 
приводу дослідник Дуглас Холмс зауважує, що якщо Жан Моне і 
Жак Делор були сподвижниками реалізації модерністського проекту 
«від Парижа до Брюселля», то Ж.-М. Ле Пен був його перманентним 
критиком [18, с. 64], вважаючи, як відзначає вчений Х.П. Зукете, що 
найкращим варіантом об’єднання Європи буде створення «Великої 
Європи націй від Бресту до Владивостоку» [32, с. 48]. Таким чином, 
його міркування час від часу виходили за рамки євроскептицизму та 
були недалекими, на наш погляд, від антиєвропеїзму. 

Тим не менш, розуміючи неминучість єврооб’єднавчих процесів, 
під час організованих його партією протестів у 1992 р., Ж.-М. Ле Пен 
припускав, що федеративна Європа буде нехтувати національни-
ми ідентичностями, то ж закликав до створення конфедеративної 
Європи, яка б базувалась на принципі національного суверенітету 
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держав-членів. Він був переконаний, що Європейський Союз пере-
твориться врешті-решт на тиранію «Великого брата» і «Великого 
бізнесу», тому виступав проти спільного ринку, зокрема в галузі 
агрокультурної політики [20, с. 48]. Європейська ідея Ж.-М. Ле Пен, 
як пояснює дослідник Пітер Дейвіс, полягала в тому, щоб на про-
тивагу потенційній європейській федерації, яка, за баченням по-
літика, призведе до світової однорідності, подібно до Ш. де Голя, 
створити «Європу націй» – новий геополітичний блок, заснований 
на ідеї спільної Європейської цивілізації [9, с. 228]. Ж.-М. Ле Пен 
був переконаний, що ЄС – це проект США, то ж, будучи націона-
лістом і критиком американського імперіалізму, вважав, що імпле-
ментація такої його візії унеможливила б американське панування 
в Європі, що, своєю чергою, на його думку, позитивно б відобрази-
лось на становищі Франції у Європі. Ця теза, на думку дослідника 
Дженса Райдгрена, засвідчувала про наявність двох основоположних 
«стовпів» євроскептицизму політика: анти-американського й анти-
інтернаціонального [23, с. 151]. Окрім цього, Ж.-М. Ле Пен піддавав 
жорсткій критиці потенційну можливість німецького панування 
в об’єднаній Європі, що, згідно його поглядів, призвело би до реалі-
зації мрії Адольфа Гітлера.

Очевидно, що гіпотези Ж.-М. Ле Пен про «Великого брата» і фе-
деративну Європу не підтвердились, оскільки у держав-членів ЄС 
існує чимало інструментів, щоб не допустити цього. Тому, на наш 
погляд, Ж.-М. Ле Пен очолив радикально націоналістичний рух 
Франції з метою здійснити успішну політичну кар’єру, а не на 
підставі дійсних ідеологічних переконань. Адже, як стверджує до-
слідник Д. Холмс, його політична активність більше схожа на попу-
лізм, аніж на реальні намагання змінити Францію [18, с. 64]. Таким 
чином, як доречно зауважує вчений Дімітрі Альмейда, Ж.-М. Ле 
Пен різними способами намагався сформувати для себе і своєї по-
літичної партії Нацональний Фронт імідж автентичного опонента 
європейської інтеграції [1, с. 33] на основі традиційних політичних 
цінностей Франції (в т.ч. анти-американізмі). Дослідник Р. Хармсен 
вважає, що йому це вдалося, хоча й не виключає, що популістичним 
шляхом [17, с. 105-123].

Таким чином, євроскептицизм Ж.-М. Ле Пен, на наш погляд, був 
похідним від його націоналістичних ідей й узагальнював негативне 
ставлення політика до євроінтеграційних процесів та залучення до 
них Франції. Ж.-М. Ле Пен критикував Маастрихтський договір через 



171

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

те, що він, на його думку, був конспіративним троянським докумен-
том проти людей і націй Європи; відхиляв можливість прийняття 
Конституції ЄС на підставі того, що Франція не має бути частиною 
організації, в якій рішення будь-якої установи мають пріоритет над рі-
шеннями, які приймає французька влада; та зрештою й Лісабонський 
договір через те, що він, на думку Ж.-М. Ле Пен, перетворював ЄС 
у наддержавну організацію. Варто відзначити, що якщо у питанні 
Конституції ЄС євроскептики на чолі з Ж.-М. Ле Пен й антиєвропейці 
спромоглися справити значний вплив на французький електорат, що 
в кінці кінців призвело до неприйняття цього документа, то у підпи-
санні Лісабонсього договору, який фактично замінив Конституцію 
ЄС, вони були безсилі, то ж їх акції протесту увінчалися фіаско.

Ж.-М. Ле Пен не був єдиним впливовим послідовником євроскеп-
тицизму у Франції. Так, на початку 1990-х рр. на політичну арену 
стрімко виходить французький політик і письменник з італійським 
корінням Філліп де Вільє, коли президентом Франції був Франсуа 
Міттеран (1981-1995 рр.), який прагнув побудувати Європу не за-
ради Європи, а заради соціалізму[8, с. 118]. Тоді Ф. де Вільє створив 
та очолив євроскептичний «Рух проти ратифікації Маастрихтського 
договору». Його підтримували менш впливові і помітні євроскеп-
тики, голлісти Шарль Паскуа та Філіп Сеґен. Вони були членами 
партії «Об’єднання заради Республіки» («Rally for the Republic»), яку 
створив Жак Ширак у 1976 р. та очолював до 1994 р. У той час, коли 
постало питання підписання Маастрихтського договору, Ж. Ширак 
заявив про свою підтримку цьому процесу, натомість Ш. Паскуа та 
Ф. Сеґен відмовились пристати на позицію лідера партії, оскільки, 
як відзначає вчений Бертранд Бенуа, були затятими антимонетарис-
тами [4, с. 65]. Очевидно, саме ця причина була однією із підстав їх 
євроскептицизму. 

Зазнавши невдачі у протидії ратифікації договору про заснування 
ЄС, Ф.де Вільє заснував т.зв. список євроскептиків «Інша Європа», до 
якого також входив Ж.-М. Ле Пен, а пізніше, у 1994 р., на його основі 
політик створив свою політичну партію «Рух за Францію». Цікаво, 
що Ф. де Вільє, Ф. Сеґена та Ш. Паскуа, як відзначає дослідник Девід 
Белл, були євроскептиками, але не були противникамм об’єднаної 
Європи [3, с. 61]. Хоча вчений Едвард Деклар вказує на протилеж-
не: коли вирішувалось питання існування ЄС у 1992 р., Ф. де Вільє 
виступав з позицією анти-ЄС [10, с. 96]. Як бачимо, Ф. де Вільє був 
політиком із неоднозначною позицією. Він, подібно Ж.-М. Ле Пен, 
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вважається націоналістом і категорично виступає проти ймовірного 
приєднання Туреччини до ЄС та федералізації останнього. На думку 
дослідника Джима Волфрейза, насторожливість Ф. де Вільє щодо євро 
перспектив Туречиини пов’язана із його ісламофобією [30, с. 25]. 

Політик є активним противником наддержавних амбіцій ЄС. Під 
час конституційного процесу в ЄС Ф. де Вільє заявив, що «брюсель-
ська Європа – це антидемократичне диктаторство», апелюючи до 
того, що ЄС залишив французів без робочих місць, зруйнував їх суве-
ренітет і позбавив ідентичності. Політик різко критикував офіційний 
Брюселль через намагання створити з ЄС наддержаву за допомогою 
Конституції. Водночас Ф. де Вільє переконаний, що справжня влада 
ЄС знаходиться не в Брюселлі, а в США. Про це він неодноразово за-
являв у своїх інтерв’ю. Цілком йомвірно, що таке сприйняття влади 
ЄС мотивувало його зневажливо ставитись до європейських ціннос-
тей, зокрема у правовому полі. До прикладу, у 2014 р. Ф. де Вільє 
відвідав анексований Російською Федерацією український півострів 
Крим, щоб зустрітись з Володимиром Путіним, чим порушив між-
народне право. Тоді він заявив, що з радістю замінив би Франсуа 
Олланда і Ніколя Саркозі на такого президента як В. Путін. На наш 
погляд, ця репліка цілком відповідна політичним поглядам самого 
політика, адже на відміну від Ф. де Вільє, Ф. Олланд і Н. Саркозі під-
тримували ідею об’єднаної Європи і євроінтеграцію Франції.

Незважаючи на те, що Ф. де Вільє є практиком євроскепти-
цизму, його можна вважати також і теоретиком цього феномену. 
Як ми згадували вище, він є письменником, твори якого здебіль-
шого мають суспільно-політичний характер. У них доволі часто 
можна віднайти євроскептичний контент. Зокрема, у праці «Наша 
Європа без Маастрихту» автор критикує європейських бюрократів 
за Маастрихтський договір; у книзі «Франція, яка переможе» він 
описує французький націоналізм і протиставляє його інтернаціона-
лізму; у роботі «Поки не запізно» Ф. де Вільє звинувачує Брюссель 
у безробітті та закритті великих підприємств у Франції; у політично-
му памфлеті «Чи будуть дзвони завтра дзвонити?» політик піднімає 
питання ісламізації його країни, яка, на його погляд, спричинена 
розширеннями ЄС та, зрештою, руйнує ідентичність французів. 
У цій книзі він звинувачує Європу у бездіяльності та закликає читачів 
відновити колишню Францію.

Євроскептицизм Ф. де Вільє очевидно має націоналістичне під-
ґрунтя. Крім того, він підживлюється ще й ісламофобією. Ф. де Вільє 



173

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

не є антиєвропейцем, його поруч з Ж.-М. Ле Пен можна вважати по-
слідовниками ідей Ш. де Голя, оскільки вони теж виступали за фор-
мування «Європи націй», у якій держави максимально зберігали б 
свій суверенітет. Ф. де Вільє проявляв євроскептицизм у критиці дій 
єврократів, які могли б призвести до надмірних повноважень інсти-
туцій ЄС. 

Лінію євроскептицизму Ж.-М. Ле Пена і Ф. де Вільє вирішила 
продовжити ще одна впливова євроскептик сучасної Франції – до-
чка Ж.-М. Ле Пен – Марін Ле Пен, яка у 2011 р. очолила партію 
Національний Фронт. На відміну від свого батька, М. Ле Пен спо-
відує більш радикальний євроскептицизм. М. Ле Пен, так само як і 
Ф. де Вільє, є ісламофобом. Наприклад, моління мусульман на вули-
цях Франції називає релігійною окупацією [29, с. 145]. У зв’язку з цим, 
М. Ле Пен категорично виступає проти подальшого розширення ЄС, 
оскільки переконана, що саме глобалізаційні та євроінтеграційні 
процеси призвели до ісламізації Франції [19, с. 128]. На її думку, існує 
світова таємна змова, відповідно до якої Європа готова розчинитися 
в культурах й ідентичностях на шляху до глобалізації. Це обумовлює 
негативне ставлення М. Ле Пен до наддержавного сценарію розви-
тку ЄС. Вона жорстко критикує участь Франції у спільному ринку 
та є противником єдиної валюти ЄС, то ж часто закликає до відміни 
євро у Франції. М. Ле Пен зі скептичністю ставиться до соціальної 
політики ЄС, оскільки переконана, що саме привабливість працев-
лаштування у Європі, а також лояльність європейських країн до гро-
мадян інших держав призвели до надмірної кількості мігрантів. Тому 
політик виступає за перегляд імміграційної та соціальної політик 
ЄС, щоб розробити її таким чином, аби у подальшому не допустити 
міграційної кризи. Через таку позицію, деякі вчені ідентифікують 
М. Ле Пен як антиіммігранта [2, с. 413]. 

Політичні погляди М. Ле Пен на державу також мають вплив 
на її позицію щодо ЄС. За словами Денієла Стокмера, М. Ле Пен 
сповідує етно-соціалізм та відкидає ідеї неолібералізму зразка 
М. Тетчер. Відповідно до бачення М. Ле Пен, держава має бути 
всюдисущою і захищати людей від іммігрантів. Політик, як і партія 
Національний Фронт, центром своєї політичної адвокації визначає 
національну ідентичність французів. Але, якщо на думку дослідника 
Оурельєн Мондона, М. Ле Пен варто визначати як демократичного 
 ксенофоба [21, с. 125], то вчені Вольфганг Ковальський та Пітер 
Шеререр піддають сумніву справжність поглядів політика, вважаючи, 
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що М. Ле Пен не має ідеологічної позиції, а лише продовжує вигідну 
політику свого батька. На їх думку, у своїх міркуваннях вона є правим 
екстремістом, але в конкретних діях – популістом [19, с. 128]. Цілком 
ймовірно, що остання теза відповідає дійсності. Адже після керуван-
ня батька М. Ле Пен було важко продовжувати таке ж ефективне 
управління партією, то ж вона вибрала основну для себе ідею – анти-
ісламістську, як форму боротьби за національну самобутність фран-
цузів, що було зумовлено складними внутрішньопартійними (зміна 
тривалого лідера) та загальноєвропейськими обставинами (міграцій-
на криза) й грало на користь формування її іміджу. Дослідник Денієл 
Стокмер вказує на те, що М. Ле Пен обрала такий напрямок своєї 
політики, оскільки ця ніша у французькому політикумі на той час 
була вільна [24, с. 39]. То ж антиісламістьска позиція Національного 
Фронту стала новою «республіканською альтернативою». 

У зв’язку з цим М. Ле Пен виступає за більш французьку Францію, 
звинувачуючи ЄС у сприянні розвитку мультикультурної Франції. 
Тому, коли був відомий результат британського референдуму щодо 
членства у ЄС, у червні 2016 р., М. Ле Пен закликала своїх співгро-
мадян провести такий референдум і у Франції [12, с. 43]. Однак, цей 
заклик не знайшов підтримки суспільства. Крім того, важливо, що 
М. Ле Пен не закликає до виходу Франції з ЄС терміново, але у разі її 
приходу до влади, політик обіцяє зробити все, щоб відновити фран-
цузький суверенітет, який, однак, за нашим спостереженням, ніким 
і не порушувався.

Отож, євроскептицизм М. Ле Пен має свої коріння в націона-
лістичних поглядах політика. Не вдаючись до аналізу щирості її 
політичних переконань, відзначимо, що саме захист національних 
інтересів мотивує М. Ле Пен виступати з євроскептичною позицією. 

Загалом, дослідження показало, що незважаючи на те, що Франція 
була і залишається однією із сподвижників європейської інтеграції та 
розвитку ЄС, євроскептицизм там ткаж має місце. У різний час його 
проявляли як президенти і прем’єр-міністри, так і впливові лідери 
опозиції. Всі вони мають багато спільних рис у своїх поглядах на єв-
роінтеграцію Франції і ЄС загалом, однак, їх підходи не характеризу-
ються одноманітністю. То ж умовно їх можна розділити на дві групи 
євроскептиків: помірковані і радикальні.

Помірковані євроскептики критикували надання наддержавних 
функцій інституціям створюваної євроінтеграційної організації 
(Ж.В. Оріоль), скептично ставились до планів, що були пов’язані 
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із повоєнною Німеччиною (Ж. Бідо), виступали проти розширення 
євроінтеграційних процесів (Поль Рамадьє), були противниками по-
літизації відносин у межах Європейських Спільнот та поглиблення 
економічної інтеграції (Едґар Фор), критикували потенційне член-
ство Великобританії у Європейських Спільнотах та всякі спроби 
новостворених організацій пригнітити національний суверенітет 
(Шарль де Голь), були противниками євроінтеграції Туреччини 
(Валері Жискар д’Естен).

Радикальні євроскептики критично ставилися до надмірних 
повноважень європейських інституцій та виступали за обмеження 
їх компетенцій (П’єр Мендес Франс), критикували ідею об’єднаної 
Європи в цілому, заперечували будь-які намагання сусідніх держав 
втягнути Францію в єврооб’єднавчі процеси, виступали проти феде-
ративної Європи, яка нехтувала би національними ідентичностями, 
піддавали жорсткій критиці потенційну можливість німецького па-
нування в об’єднаній Європі (Жан-Марі Ле Пен), були категорични-
ми противниками спільного ринку і єдиної валюти (Шарль Паскуа, 
Філіп Сеґен, Філліп де Вільє), а нині критикують глобалізаційні та 
євроінтеграційні процеси, що призвели до ісламізації Франції, ви-
ступають проти переформатування ЄС на державу (Марін Ле Пен).

Як бачимо, у євроскептиків Франції було і залишається багато 
причин критикувати євроінтеграційні процеси і ЄС, а інколи ви-
ступати противниками цього. Різна спрямованість їхнього скепси-
су мотивувала нас зробити саме такий бінарний груповий поділ. 
Незважаючи на певні схожості поглядів євроскептиків довх груп, 
підходи у їх висловлюваннях і проявах були різні власне помірковані 
і радикальні. 

Результати дослідження також показали, що попри полівектор-
ність французького євроскептицизму, його представники мають важ-
ливі спільні ознаки. Так, фундаментом для розвитку французького 
євроскептицизму послужили, по-перше, страх перед невідомим, яким 
тоді виглядала ідея об’єднаної Європи; по-друге, несприйняття будь-
чого наддержавного, втіленням чого здавалась створювана ЄОВС. Ми 
також дійшли висновку, що одним із основних джерел французького 
євроскептицизму виступають націоналістичні почуття. Апелюючи 
до них, євроскептики Франції, яких ми дослідили, у різних формах і 
різними способами проявляли і продовжують проявляти євроскепти-
цизм з метою захисту всього національного: інтересів, ідентичності, 
культури, самобутності, суверенітету тощо.
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В статье исследованы вопросы последователей евроскептицизма 

во Франции. Проанализированы политические взгляды наиболее влиятельных 
евроскептиков Франции. Раскрыто восприятия евроинтеграционных 
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 процессов различными политическими лидерами Франции в период с 1951 
по 2017 г.г. Выявлены общие и отличительные черты политических 
взглядов французских евроскептиков. Выяснено, кого можно считать од-
ним из теоретиков французского евроскептицизма. Проанализированы 
причины их скепсиса относительно евроинтеграционных процессов и ЕС. 
Отмечено основной источник евроскептицизма французских евроскепти-
ков. Предложено разделить евроскептицизм на умеренный и радикальный.

In article questions of followers of Euroscepticism in France are investigated. 
Political views of the most influential eurosceptics of France are analysed. It is 
opened perceptions of eurointegration processes by various political leaders of 
France during the period from 1951 to 2017. The common and distinctive features 
of political views of the French eurosceptics are revealed. It is found out who can 
be considered one of theorists of the French Euroscepticism. The reasons of their 
scepticism of rather eurointegration processes and the EU are analysed. It is noted 
the main source of Euroscepticism of the French eurosceptics. It is offered to share 
Euroscepticism on moderate and radical. 
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АкТуАлЬні ПРОБлЕМи 
ФункЦіОнуВАннЯ сОЦіАлЬниХ  

ТА ПОліТичниХ інсТиТуТіВ

УДК 378.018.5(477)

Кормич Л. І., НУ «ОЮА» 

сУчАсНІ ТЕНдЕНцІї РЕфОРМУВАННЯ 
сИсТЕМИ ВИщОї ОсВІТИ УКРАїНИ:  

ЗдОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ
Стаття присвячена аналізу основних тенденцій та пріоритетів про-

цесу реформування системи вищої освіти в Україні. З’ясовані головні про-
блеми, які потребують вирішення на сучасному етапі: забезпечити рівні 
можливості отримання якісної освіти, яка відповідає потребам ринку 
праці. Визначені позитивні аспекти та негативні наслідки процесу ре-
форм. Досліджена правова база забезпечення ефективності функціонування 
системи вищої освіти. Окреслені напрямки та значення перспективного 
розвитку освітньої сфери. 

Якісна освіта, рівний та справедливий доступ до неї, ефективні 
способи оцінювання рівня знань, відповідність напрямів підго-
товки потребам ринку – саме це визначає цілі освітньої діяльності 
на сучасному етапі, основні завдання реформування системи освіти 
в Україні. 

На такі аспекти спрямовані нормативно-правові документи, що 
регламентують розвиток системи освіти в Україні. Без вирішення 
цих завдань неможливі трансформації будь-яких сфер життєдіяль-
ності сучасного українського суспільства, необхідні для забезпечення 
перспектив цивілізаційного розвитку і активізації свідомої участі 
громадян в цьому процесі. 
© кормич л. і., 2017



180

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

У загальноосвітніх закладах реформи фактично лише починають-
ся і новий закон “Про освіту” 2017 р. має їх активізувати, попри свою 
проблематичність і неоднозначність оцінок та сприйняття [1]. 

У вищій же школі зміни відбуваються набагато швидше. Тож в да-
ній статті проаналізуємо основні тенденції і пріоритети таких змін 
в системі вищої освіти в Україні. 

Поглянемо на тенденцію забезпечення рівного доступу до вищої 
освіти та з’ясуємо її зв’язок з якістю освіти і з відповідністю потребам 
ринку праці.

Передумовою рівного доступу, передусім, є фізична та фінансова 
доступність навчання та перебування студентів у вишах. За цими 
критеріями ми можемо говорити про наявність дуже розгалуженої 
системи вищих навчальних закладів, яка набагато переважає кількісні 
показники аналогічних за чисельністю населення розвинених країн, 
іноді в десятки разів. Але кількість не означає якість. Цілий ряд іс-
нуючих вишів не мають належної кадрової і матеріальної бази для 
навчання, тому контроль за якістю навчання має бути більш пріо-
ритетним, ніж проста фізична доступність. Негативним наслідком 
зростання ступеня масовості вищої освіти є знецінення, інфляція 
отримуваних кваліфікацій. На сьогодні майже 80% випускників шкіл 
йдуть до вишів. Але чим більше людей мають дипломи про вищу 
освіту, тим гострішою є конкуренція за робочі місця, для зайняття 
яких потрібен такий диплом. Відсутність зростання і навпаки ско-
рочення кількості робочих місць веде до подальшого збільшення 
вимог щодо освітніх кваліфікацій. Натомість, головною вимогою, що 
пред’являється до вишу, стає саме якість навчання в ньому, відповід-
ність набутих знань і навичок сучасним потребам ринку праці. 

В свою чергу, існування великої чисельності вищих навчальних 
закладів потребує чималих фінансових витрат на підтримку належ-
ного рівня їх функціонування. А фінансові можливості держави об-
межені, особливо в умовах економічної кризи, гібридної війни тощо. 
Аналогічна і ситуація щодо платоспроможності населення, його 
здатності вкладати необхідні кошти у власну освіту чи освіту своїх 
дітей. Тож реальна фінансова база існуючої системи вищої освіти є 
недостатньою, щоб реалізовувати сучасні освітні проекти у всіх без 
виключення діючих вищих навчальних закладах. 

Це позначається на низьких рейтингах вступу до цілого ряду освіт-
ніх закладів. Йдеться, передусім, про зменшення кількості вступни-
ків, а в ряді вишів спостерігається взагалі їх повна відсутність в  певні 
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періоди. Вельми тривожним симптомом є також низькі показники 
балів ЗНО абітурієнтів. Це свідчить про потребу оптимізації системи 
вищих навчальних закладів з метою створення потужних науково-
навчальних центрів, які забезпечать високий рівень якості підготовки 
кадрів, відповідно до сучасних вимог та стандартів освіти. 

Уваги потребують і питання підготовки молоді в процесі її со-
ціалізації. Адже важливою складовою навчального процесу є уні-
версально об’єктивне визначення відповідності абітурієнта рівню та 
вимогам програми в обраному ним виші. Тому головними умовами 
мають бути: усвідомлений вибір абітурієнтом вишу/напряму освіти 
на підставі самоосмислення своїх інтересів, мотивації, самооцінки 
знань та здібностей; усунення кланово-корпоративних традицій 
в освіті, її осучаснення в аспекті впровадження іновацій і пов’язаність 
з практикою.

На жаль, нерідко відбувається фактична підміна розуміння важ-
ливості якісної освітньої підготовки, передусім, необхідної для розви-
тку суспільства, сприйняттям вищої освіти як невід’ємного атрибута 
соціального статусу. 

Значна кількість батьків і абітурієнтів наділяє вищу освіту аб-
страктною соціальною цінністю, сприяючи зростанню її масовості, 
завищуючи очікування щодо її результатів. Високі соціальні очі-
кування посилюють тенденцію до інфляції. Вища освіта перетво-
рюється з переваги на стандарт, що має не лише позитивний, але й 
негативний характер: не наявність вищої освіти дає певну перевагу, а 
натомість суттєвим недоліком стає її відсутність. У громадській думці 
виникає уявлення про критичну необхідність набуття вищої освіти, 
не обов’язково втіленого у певні знання і навички, але обов’язково 
формально підтвердженого дипломом «встановленого зразка», або 
навіть їх цілою колекцією, без супроводу реальними якісними зна-
ннями. Вища освіта чи науковий ступінь стають модним атрибутом 
соціального статусу, зростає вага символічного (на відміну від реаль-
ного – конкретних знань, умінь і навичок) компонента.

Не меншу роль ніж рівень готовності абітурієнта вчитись віді-
грає і вміння навчати з боку професорсько-викладацького складу 
навчальних закладів. Цьому сприятиме і більш ретельний відбір 
до аспірантури та докторантури, і реальний, а не формальний ха-
рактер підвищення кваліфікації викладачів; і систематичний обмін 
досвідом провідних вишів, засвоєння передового зарубіжного досвіду, 
і безумовно, підвищення рівня оплати праці викладачів вишів, який 
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абсолютно не відповідає рівню набутих ними кваліфікацій і не слугує 
стимулом постійного фахового вдосконалення. 

Сучасні тенденції суспільного розвитку України потребують 
переходу вищої школи на нову концепцію підготовки майбутніх 
спеціалістів, що вмотивовує процеси інтегрування, підвищення рівня 
професіоналізму, компетентності та інтелектуальної культури, як 
науково-педагогічного працівника так і студента. Ключовою пара-
дигмою є орієнтація на докорінне оновлення і перебудову усталених 
методичних та інституціональних підходів у системі вищої освіти. 

Прийняття Закону України «Про вищу освіту» у 2014 р. поставило 
проблему імплементації його основних положень в теорію і практику 
функціонування системи вищої освіти в Україні на сучасному етапі, 
при чому, у найкоротші терміни [2]. 

Одним з основних трендів реформування системи освіти, закладе-
них в даному законі, стало створення умов для рівного доступу осіб 
до вищої освіти, відповідно до вимог Конституції України і форму-
вання привабливої та конкурентоспроможної національної системи 
вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір вищої 
освіти та Європейський дослідницький простір. 

Реалізація даної стратегії розрахована на 2015–2020 роки. Основні 
завдання реформування сформульовані наступним чином: забез-
печення конституційних прав громадян на якісну вищу освіту та 
рівного доступу до якісної вищої освіти; реорганізація управління 
в системі вищої освіти з метою забезпечення захисту національних, 
регіональних та місцевих інтересів, а також інтересів всіх суб’єктів 
національної системи вищої освіти України; трансформація універ-
ситетів у центри незалежної думки, які здатні дати персонал та ідеї 
для прискореної модернізації країни; забезпечення справедливої 
конкуренції між закладами вищої освіти як запоруки високої якості 
здобутої освіти; створення належного зв’язку між ринком праці та 
системою підготовки кадрів; інтеграція вищої освіти України у світо-
вий і європейський освітньо-науковий простір .

Ряд важливих та необхідних кроків по запровадженню положень 
даного закону були зроблені під егідою Міністерства освіти і науки 
України та безпосередньо за ініціативою самих вищих навчальних 
закладів протягом наступних років. Особливого значення набув при 
цьому принцип університетської автономії, який стимулював само-
стійний пошук вишами найбільш оптимальних та ефективних форм 
здійснення навчального процесу.
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Можна охарактеризувати та оцінити деякі з проведених рефор-
маторських заходів і проаналізувати їх наслідки для освітньої сфери 
в аспекті здобутків чи прорахунків. 

Яскравим прикладом може слугувати впровадження автоматизо-
ваної процедури вступу до вишів, що значно полегшило та зробило 
більш прозорим процес вступу для абітурієнтів та всіх зацікавлених 
суб’єктів. Попри збої в автоматизованій системі, зникнення в ряді ви-
падків інформації чи помилки, які спричиняють скандальні ситуації, 
за такою системо майбутнє і відмова не допустима. Переваг в такій 
моделі вступу набагато більше ніж недоліків, але останні обов’язково 
потребують усунення. Але при всьому позитиві повна відсутність 
безпосереднього контакту “виш – абітурієнт” іноді спричиняє роз-
чарування у виборі. Тому якась форма попередніх взаємин має бути 
передбачена, щоб знизити цей негативний момент. 

Ще один важливий крок пов’язаний з затвердженням нового пере-
ліку галузей знань і спеціальностей, що значно покращує процедури 
визначення кваліфікацій, дає можливості навчальним закладам ство-
рювати нові міждисциплінарні програми, відкриває для випускників 
додаткові перспективи працевлаштування тощо.

Перелічене відноситься до сфери діяльності вищих управлінських 
інституцій, передусім, МОН України. Але не менше значення має 
закріплений у законі принцип університетської автономії – адміні-
стративної, фінансової, академічної. 

Саме на його базі розширились можливості колективів вишів 
щодо самостійного формування навчальних планів і освітніх про-
грам, визначення обсягу, пріоритетності, послідовності і, головне, 
змісту навчальних дисциплін. Це, в свою чергу, забезпечує порів-
нюваність результатів навчання, об’єктивну оцінку набутих компе-
тентностей. Культура академічної автономії стає запорукою творчого 
саморозвитку колективів вищих навчальних закладів освіти. 

Створені умови для інтенсивнішої міжнародної співпраці на 
основі затвердженого в 2015 році Кабінетом Міністрів України 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобіль-
ність» та спрощення процедури визнання іноземних дипломів (но-
стрифікації) [3]. В такий спосіб закладаються основи для інтеграції 
освітньої сфери України в європейський і світовий освітній простір. 

Даний процес має потужний позитивний потенціал, який, у разі 
його належної реалізації, здатний суттєво сприяти вирішенню го-
стрих соціально-економічних проблем. До основних складових цього 
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позитивного потенціалу належить підвищення якості людського 
капіталу, зокрема, за рахунок кращого орієнтування молоді з вищою 
освітою на міжнародних ринках праці, товарів і послуг; більшої дина-
мічності у запозиченні кращих зразків для подальшого творчого роз-
витку. На це спрямована і міжнародна акредитація окремих освітніх 
програм, і участь у міжнародних дослідницьких та моніторингових 
проектах з оцінки навчальної успішності та інші заходи. 

Хоч при всій важливості дана тенденція має і свої негативні момен-
ти. Адже нерідко талановита молодь обирає навчання за кордоном, 
не повертаючись в Україну. І треба створювати належну мотивацію 
як для навчання так і для працевлаштування у власній державі для 
майбутньої інтелектуальної еліти українського суспільства

Це обумовлює потребу постійної уваги керівництва та колективів 
вищих навчальних закладів освіти до стійкого саморозвитку, під-
вищення відповідальності за створення власних внутрішніх систем 
забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій та їх впрова-
дження тощо. Саме таким вбачається шлях зростання національної і 
міжнародної репутації української вищої школи. Система освіти має 
бути достатньо гнучкою, оперативно реагувати на нагальні потреби 
здобувачів і користувачів вищої освіти. В освітню теорію і практику 
мають впроваджуватись сучасні поняття, концепції, принципи і 
підходи. Система має бути модернізованою як з позиції наукової 
рефлексії, так і стосовно практики. 

Значна частина науковців і практиків системи вищої освіти на-
голошують на важливості створення умов для активізації, стимулю-
вання і заохочення природного процесу піднесення інституційної 
спроможності і самостійності, шляхом укрупнення, об’єднання 
вищих навчальних закладів у потужні регіональні самодостатні уні-
верситетські центри [4,4]. 

При цьому важливу роль відіграють ефективні способи оцінки 
рівня знань на різних етапах здобуття освіти. ЗНО як форма визна-
чення такого рівня вступників робить процедуру оцінки доволі про-
зорою і такою, що створює рівні можливості. Але ця рівність доволі 
умовна, якщо не враховувати регіональну специфіку шкільної освіти. 
Введення певних коефіцієнтів передбачає більш справедливий по-
рядок оцінювання. 

Уваги заслуговує і така новація як ЗНО для вступу в магістра-
туру. Це дасть можливість забезпечити більш рівні умови для 
вступників на будь-яку спеціальність, зробить прозорішим вступ 
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до  магістратури. І, разом з тим, ЗНО виступить лакмусовим папірцем 
в оцінці рівня підготовки в конкретних вишах. Адже попередні чоти-
ри роки навчання мали сформувати належну базу фундаментальних 
і прикладних знань з обраної спеціальності. 

Новий формат вступу до магістратури певною мірою сприятиме 
вирішенню складної ситуації неналежного зв’язку між структурою 
підготовки спеціалістів у ВНЗ і реальними потребами економіки 
України, даючи змогу скорегувати профіль підготовки, осучаснити 
його. У цьому відношенні очевидною є потреба у приведенні держав-
ного замовлення на підготовку магістрів у відповідність до реальних 
потреб національної економіки. Якщо відкинути міркування суто 
політичного характеру, безперечними є такі підстави надання дер-
жавою можливості повністю або частково безкоштовно здобувати 
вищу освіту на всіх рівнях: 

1. За спеціальностями і в обсягах, реально затребуваних держав-
ним сектором економіки та системами забезпечення критично важ-
ливих суспільних благ (оборона, освіта, медицина тощо). 

2. За спеціальностями і в обсягах, стосовно яких існують достовірні 
(підтверджені роботодавцями й експертною спільнотою) прогнози 
щодо їх затребуваності приватним сектором економіки, можуть за-
лучатись приватні інвестиції з певними стимулами з боку держави.

3. Абітурієнтам, які виявили значно вищі за середні здібності 
до подальшого навчання. 

4. Обґрунтована, виважена й поступова реструктуризація й опти-
мізація державного замовлення на підготовку фахівців, за умови 
реальної децентралізації системи вищої освіти, автономізації ВНЗ та 
запровадження незалежної системи контролю якості освіти, з залу-
ченням як державних коштів так і коштів місцевих бюджетів.

Такий підхід зменшить навантаження на державний бюджет, 
зробить більш відповідальними всі суб’єкти освітньої діяльності та 
забезпечить більшу відповідність результату потребам ринку. 

Більшість провідних університетів України поспішають зайняти 
своє місце в цьому тренді, широко використовуючи іноваційні техно-
логії і представляють свої програми на онлайн-ресурсах. Це не лише 
привертає до них увагу майбутніх абітурієнтів, але і полегшує остан-
нім процес підготовки до вступу у виш. На сьогодні в Україні працює 
проект Prometheus, який проводить масові безкоштовні онлайн-курси 
від провідних вузів України, що є значною перевагою у освітньому 
процесі. Студент вільно обирає прийнятний час для набуття знань, 
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коли його ніщо не відволікає від лекції, він може самостійно планува-
ти своє навчання. Викладач в режимі онлайн-спілкування має змогу 
особисто перевірити якість засвоєння матеріалу, відповісти на запи-
тання, дати цікавий додатковий матеріал і допомогти напрацювати 
потрібні практичні навички з предметів.

Але комп’ютерні технології, розширюючи доступ до дистанцій-
ного методу набуття освіти, не повинні повністю витіснити і тради-
ційні способи безпосереднього особистісного спілкування викладача 
і студент, в результаті чого закладаються соціальні зв’язки творчого 
характеру, важливі для досягнення високих результатів фахової 
підготовки. Інноваційні методи повинні розширити можливості та 
підвищити ефективність навчального процесу. 

Крім того, політично ідеологізована риторика щодо «інформацій-
ного суспільства», «суспільства знань» та «економіки знань» не пови-
нна використовуватись для обґрунтування відмови від традиційного 
виробництва, орієнтованого на регіональні і національні ринки, 
що призводить до занепаду національної матеріально-технічної та 
інфраструктурної бази. Бо якраз тісний зв’язок з реальним ринком 
праці дає поштовх розвитку системи освіти, що в свою чергу стиму-
люватиме економічне піднесення. 

Також необхідно змінити механізм фінансування вищої освіти 
так, щоб вона забезпечувала можливість індивідуального освітньо-
професійного росту, соціальну, академічну, професійну і територі-
альну рівність. Маючи обмежений інвестиційний ресурс, Україна 
повинна забезпечити пріоритетність освітнього сектору, оскільки це 
основа стійкого розвитку.

Слід погодитись з висновками ряду досліджень системи вищої 
освіти, в яких до переліку проблем, які впливають на сучасний стан 
вищої освіти і особливо на її фінансування, відносять наступні: 

– суспільна: розрив між суспільними потребами і попитом, з одно-
го боку, і механізмом фінансування освіти – з іншого;

– суперечності між задекларованою рівністю можливостей 
отримання вищої освіти і реальною її доступністю для різних груп 
населення;

– соціокультурна: невідповідність системи освіти, що склалася під 
впливом сучасних віянь (збереження і розвиток людських ресурсів 
країни, входження в новий інформаційний простір, зміна ролі дер-
жави і становлення соціальної громадськості), розвитку гуманітар-
ного знання і культури;
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– політична: відставання процесів, що протікають у системі вищої 
освіти, від загального ходу українських реформ (політичних, еконо-
мічних, соціальних), запізнення цих процесів у реалізації ідеології 
і правової бази освітньої реформи, які закладені в Законі України 
«Про вищу освіту»;

– економічна: розрив між ринковим характером економіки краї-
ни, що формується, і залишковим характером фінансування вищої 
освіти;

– структурна: невідповідність функціонально-територіальної і 
організаційної структур системи вищої освіти потребам суспільно-
го розвитку, розвитку освіти й завданням економічної і соціальної 
реформ;

– освітня: невідповідність змісту вищої освіти й освітніх технологій 
суспільним і культурним вимогам, рівню розвитку науки, відсутність 
дієвих механізмів оновлення змісту й технологій освіти [5, 68-69].

Необхідним є саме саме системний підхід до розв’язання всього 
комплексу цих проблем, притаманних системі вищої освіти сучасної 
України. 

Підвищення ефективності реформування вищої освіти в Україні 
вимагає здійснення цілого ряду важливих кроків нормативно-
правового, інституційно-організаційного та економіко-фінансового 
характеру, а також потребує суттєвих змін у визначенні пріоритетності 
освітньої сфери в процесах державного і суспільного розвитку.

Це складний багаторівневий та багатовимірний процес, що по-
требує спільних зусиль як держави так і суспільства, спрямованих 
на подолання негативних явищ та підтримку позитивних тенденцій. 
Однак слід усвідомлювати нагальну потребу суттєвих змін освітнього 
простору як основи демократичних трансформацій українського 
суспільства та невід’ємної складової реалізації євроінтеграційних 
прагнень України. Адже саме в системі вищої освіти формується ін-
телектуальна еліта держави, спроможна моделювати та реалізовувати 
сучасні стратегії розвитку, впроваджувати інноваційні технології та 
стимулювати перспективні напрямки функціонування різних дер-
жавних та суспільних інституцій. 

Прорахунки в освітній сфері життєдіяльності провокують ризики 
та створюють небезпеки в майбутньому. Тому проблеми вдоскона-
лення системи освіти повинні розглядатись як пріоритетний страте-
гічний напрям реформ в Україні, виступаючи фактором гарантій їх 
успішності.
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Статья посвящена анализу основных тенденций и приоритетов про-

цесса реформирования системы высшего образования Украины. Определены 
главные проблемы, требующие решения на современном этапе: обеспечить 
равные возможности получения качественного образования, соответ-
ствующего потребностям рынка труда. Выявлены позитивные аспекты 
и негативные последствия процесса реформ. Исследована правовая база 
обеспечения эффективности функционирования системы высшего обра-
зования. Обозначены направления и значение приоритетности развития 
образовательной сферы. 

The present article provides the analyses of the main trends and priorities 
for the reform of the higher education system of Ukraine. The general issue to be 
solved at the current stage is determined as: providing the equal possibilities of 
getting a quality education that corresponds the demands of the labour market. 
The positive and negative consequences of the reform process are discovered. The 
legislation providing the effectiveness of the higher education system functioning is 
researched. The directions and priority values of the development of the educational 
sphere are highlighted. 
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ІНТЕгРАцІЯ ВІТчИЗНЯНОгО 
гРОМАдЯНсЬКОгО сУсПІЛЬсТВА 

У гЛОБАЛЬНУ сИсТЕМУ сПІВПРАцІ
Розглядаються українські громадські структури в контексті між-

народних ініціатив. Показано, що українські організації є учасниками, але 
недостатньо ініціюють проекти для різноманітних акторів глобального 
громадянського суспільства, являючись лише реципієнтами міжнародних 
ініціатив. Підкреслюється, що вітчизняні фонди, структури, рухи спря-
мовують громадську активність на діяльність всередині країни, а не поза 
її межами. У той же час під впливом зовнішніх чинників в останні роки 
відбувається трансформація вітчизняних громадянських інститутів 
у відповідності з новими стандартами та принципами діяльності. 

Під впливом зовнішніх чинників в останні роки відбувається 
трансформація вітчизняних громадянських інститутів у відповід-
ності з новими стандартами та принципами діяльності. Головним 
наслідком цього процесу є інтеграція українських асоціацій, фондів 
і рухів до глобального середовища. Протягом останніх двох десяти-
літть Україна інтегрувалася в глобальне громадянське суспільство, 
що призвело до поширення на нашій території діяльності міжнарод-
них мережевих громадянських ініціатив.

Ставлення до цих процесів не завжди було схвальним. Звернемо 
увагу лише на дві події – 2004 і 2014 років. Так, у 2004 році Верховна 
Рада України створила Тимчасову слiдчу комiсiю, яка мали вивчити 
дiяльнiсть неурядових громадських організацiй, які здійснюють влас-
ну діяльність за рахунок грантів, з точки зору впливу на внутрiшнi 
справи країни. У підсумку, Голова слiдчої комiсiї В. Мішура з пар-
ламентської трибуни заявив про суб’єктів українського громадян-
ського суспільства, які співпрацюють із міжнародними інституціями, 
як «агентів впливу, пропагандистів та апологетів західної демо-
кратії» [1]. Така позиція була сприйна як абсурдна, як свого роду 
відлунням «холодної війни» середини ХХ ст., коли боролися з усім 
закордонним.

© наумкіна с. М., нерубащенко і. А., 2017
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Ще одним прикладом спроб придушити вітчизняне громадянське 
суспільство та його міжнародну інтеграцію є так звані «Диктаторські 
закони» від 16 січня 2014 року. Вони мали на меті внести зміни до 
Податкового кодексу та Закону «Про громадські об’єднання», яки-
ми вводилося в українське нормативне поле поняття «громадського 
об’єднання, що виконує функції іноземного агента». Отримання 
майнової підтримки з іноземного джерела мало бути достатньою під-
ставою для визнання громадського об’єднання винним у зраді націо-
нальних інтересів, у тому числі інтересів суспільства. Пропонувалася 
спеціальна процедура діяльності громадського об’єднання, які отри-
мують міжнародну допомогу, та позбавлення таких громадських 
об’єднаннь статусу неприбуткових організацій (наслідок – сплата 
податок на прибуток).

Наскільки ж потужними гравцями на міжнародній арені є пред-
ставники українського громадянського суспільства? Чи впливають 
вони на прийняття рішень у глобальному форматі? Які сектори 
(за сферою впливу) найвиразніше представляють українське грома-
дянське суспільство у глобальному вимірі? Спробуємо відповісти на 
ці питання.

Структура громадянського сектору країн континентально-
європейського типу охоплює як основні організаційно-інституційні 
елементи політичні партії, громадські організації, бізнесові асо-
ціації, аналітичні центри, групи інтересів, профспілки, ЗМІ та 
місцеве самоврядування. Центральним елементом громадянського 
суспільства континентально-європейського типу є впливові громад-
ські організації. За роки незалежності Україна пройшла значний 
шлях нарощування кількісної та вдосконалення якісної структури 
громадянського суспільства: різноманітних громадських спілок, 
волонтерських організацій, асоціацій, фондів, інших добровіль-
них організацій, що створюються з ініціативи громадян і входять 
до «третього сектора».

К. Трима існуючі громадські об’єднання умовно поділяє на два 
типи (за тим, на які контингенти і на вирішення яких проблем 
спрямовується їх статутна діяльність): 1) організації, які захищають 
інтереси своїх членів; 2) об’єднання, націлені на вирішення про-
блем, що безпосередньо не є пов’язаними зі життєвими інтересами 
їх членів [2, с. 93].

Прикладами першої групи можуть слугувати спільноти інвалі-
дів, пенсіонерів, національних меншин, жіночі, молодіжні та дитячі 
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 організації та под. Новітніми вітчизняними типами громадських 
спільнот є об’єднання внутрішньо переміщених осіб, військових, що 
повернулися зі зони АТО та ін. Прикладами другої групи є органі-
зації, які співпрацюють із глобальними громадськими структурами 
(антиглобалістські, природоохоронні, правозахисні, благодійні і 
под.). Власне останні («глобальні») становлять для нас дослідницький 
інтерес.

Низка вітчизняних дослідників справедливо критично оцінює ві-
тчизняне громадянське суспільство. Зокрема, Ф. Рудич зазначає, що 
«громадські організації мають достатній потенціал, який дозволяє 
громадянам брати участь у процесі прийняття політичних рішень 
із життєво важливих питань і здійснювати контроль за їх реаліза-
цією. Проте реальний політичний вплив громадських організацій 
все ще незначний, а їх можливості обмежені» [3, с. 22]. Щоправда, 
за останні 10 років (а особливо за останні два роки) відбулися істотні 
трансформації кількісних та якісних характеристик вітчизняного 
громадянського суспільства.

Інтеграція українського громадянського суспільства у глобальне 
відбувається за специфічних умов. Охарактеризуємо їх.

Насамперед, злагодженій і безперебійній роботі суб’єктів грома-
дянського суспільства з їх подальшою інтеграцією у світовий простір 
характеризує нестабільна структура фінансування (фрагментарні 
пожертви приватних місцевих та іноземних донорів, мізерна під-
тримка держави).

У свідомості широкої громадськості відсутнє однозначне сприй-
няття громадських ініціатив як дієвого способу представництва та за-
хисту власних інтересів. Населення ставиться недовірливо-скептично 
і до багатьох міжнародних неурядових організацій, вбачаючи 
у їхній діяльності втручання іноземних держав і переслідування 
цілей, відмінних від задекларованих. А у вітчизняному громадсько-
політичному сленгу з’явився неологізм-жаргонізм негативного 
змістового забарвлення – «грантоїд» («грантожер») – на позначення 
організацій, що існують за рахунок різноманітних грантів [4, с. 438]. 
Отже, з одного боку, маємо традиційно високу недовіра українців 
до будь-яких суспільних інституцій, а з іншого – ця недовіра поси-
люється, бо не знімається й «проблема адекватності та якості пред-
ставництва фондами та асоціаціями суспільних інтересів» [5, с. 175].

Вітчизняні дослідники підкреслюють, що українській політичній 
культурі властива «інтровертність, яка виявляється у тому, що україн-
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ці більше тяжіють до малих груп (родини, братства, клану, громади), 
ніж до великих (партії, організації національного рівня) груп» [6, 
с. 213]. На думку С. Круглика, «недовіра до громадських організацій 
і непоінформованість населення про їх завдання та діяльність свід-
чать про слабкість традицій демократичних прав і свобод, їх неусві-
домленість пересічними українськими громадянами. Багато в чому 
успіх громадських організацій залежить від широкої й інтенсивної 
інформаційної кампанії» [7, c. 367].

Зауважимо, що у ситуації небезпеки для країни, як засвідчила 
Революція Гідності та інші бурхливі події 2013-2015 років, мобілізація, 
громадський альтруїзм на певний час перетворюють роз’єднаних 
інтровертів на згуртовану громаду. За результатами загальнонаціо-
нального опитування Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» спільно з Центром О. Разумкова наприкінці 2013 року 
громадські організації вперше мали позитивний баланс довіри – +2 
%, у наприкінці 2014 року – уже +9 % [8]. Ймовірно, це зумовлено 
активною позицією громадських структур, головно волонтерських, 
у часі проведення антитерористичної операції, активізації потоків 
внутрішніх біженців і под. Наврядчи цю позитивну динаміку можна 
проектувати на глобальний рівень громадської співпраці, яка поки 
що не демонструє активності українських міжнародних ініціатив.

У результаті глобалізаційних процесів вітчизняні суб’єкти грома-
дянського суспільства набувають нових організаційних форм роботи 
та досвіду функціонування у створених глобальних мережах. Процес 
комунікації організацій завдяки сучасним технічним можливостям 
уможливлює виникнення нових механізмів швидкої та широкої гро-
мадської мобілізації.

Місце українських об’єднань у глобальних суспільних процесах 
об’єктивно залежить від подальшого розвитку самих українських 
організацій та від позиції держави, яка створює умови для роботи 
«третього сектора».

Дослідження українського сегменту глобального громадянського 
суспільства показало, що найінтегрованішими у співпрацю з між-
народними організаціями є правозахисні, природоохоронні, жіночі 
об’єднання. Вітчизняна громадськість залучена до функціонування 
глобальних громадянських структур через підтримку міжнародних 
акцій, участі в різноманітних програмах та підтримці іноземними 
організаціями проектів вітчизняних об’єднань. Співпраця реалі-
зується за моделлю спірального бумерангу – від активізації уваги 
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 міжнародних установ до внутрішньоукраїнських проблем до вирі-
шення їх владою під тиском глобальної громадськості [9, c. 97].

На жаль, на сьогодні українські громадські структури є радше 
реципієнтами міжнародних ініціатив. Вітчизняні фонди, структури, 
рухи спрямовують громадську активність на діяльність всередині 
країни, а не поза її межами. Таким чином, українські організації є 
учасниками, але недостатньо ініціюють проекти для різноманіт-
них акторів глобального громадянського суспільства. На думку 
В. Степаненка, «особливістю розвитку громадянського суспільства 
в Україні є трансформація його практик від агентств впливу, що 
частково стимулюється підтримкою з боку глобального громадян-
ського суспільства, до політики широкої громадської участі», а в та-
ких умовах актуалізується роль міжнародних інститутів як «засобу 
реалізації стратегічної соціально-політичної задачі розблокування та 
демонтажу деформованої суспільної системи» [10, с. 107].

Доцільно вказати на внутрішні чинники, які ускладнюють інте-
грацію української громадськості до глобальних структур. Так, на 
думку К. Трима, це, насамперед, правове забезпечення: «складна і 
заплутана процедура легалізації, несистемні правові засади функ-
ціонування значно ускладнюють роботу міжнародних агентів. 
Так, наприклад, осередки міжнародних об’єднань із першими 
проблемами стикаються вже при офіційній реєстрації, яка усклад-
нена, дворівнева та вимагає певні атрибути діяльності, які відсутні 
у міжнародних організацій, наприклад, перелік членів. Тому пев-
ний строк представники міжнародних неприбуткових організацій 
функціонували в країні, навіть не пройшовши процедуру офіційної 
реєстрації» [11, c. 98]. Утім, як слушно зауважує В. Кулик, «на сьо-
годні у міжнародному праві немає норм, які офіційно б визнали 
міжнародну правосуб’єктність інститутів глобального громадян-
ського суспільства, а з іншого боку, відсутні норми, які заперечують 
їх здатність бути суб’єктом міжнародного права й міжнародних 
відносин» [12].

Cкладність аналізу українського сегменту глобального громадян-
ського суспільства – у стрімкій динаміці виникнення нових типів 
об’єднань: віртуальних організацій і рухів, мережевих об’єднань. 
А «в українському законодавстві відсутні нормативні положення, які 
визначали б, відповідно до норм міжнародного права, правову фор-
мулу взаємин неформальних міжнародних та національних мереж 
громадських ініціатив» [13, с. 154]. А ця правова прогалина, на думку 
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О. Корнієвського, створює виникнення нових ризиків і загроз для 
держави, на які влада ще не має адекватних відповідей.

Інтегрованість українського «третього сектору» у міжнародні 
громадянські комунікації сприяє обміну інформацією та досвідом 
боротьби за власні права. З одного боку, це збагачує практику укра-
їнського громадянського суспільства, з іншого – несе в собі певні ви-
клики для національної безпеки України. В. Кулик слушно зауважує, 
що екологічні чи соціальні неформальні об’єднання, не дивлячись на 
прогресивні цілі, інколи виступають інструментами просування ін-
тересів інших країн, спрямованих на дестабілізацію політичної ситу-
ації в державі, «підіграють» інтересам інших держав у конкурентній 
боротьбі за транспортні чи енергетичні проекти тощо [14].

Л. Козак, Н. Березко та В. Боженар, характеризуючи громадські 
організації України, зауважують відмінності вітчизняних суб’єктів 
громадянського суспільства від зарубіжних (зокрема, західноєвро-
пейських), зокрема : 1) фінансування діяльності організацій (євро-
пейські організації фінансуються урядом, бізнесовими структурами, 
членськими внесками; натомість українські організації фінансуються 
головним чином донорськими програмами громадських організацій 
зарубіжних країн, державне фінансування та членські внески є не-
значними); 2) проекти українських громадських організацій є, як 
правило, короткотерміновими; 3) діяльність українських громадських 
організацій спрямована здебільшого на вирішення злободенних пи-
тань; 4) українські громадські організації орієнтуються на проведення 
проектів виключно на національному та регіональному рівні; 5) для 
досягнення своєї мети українські громадські організації здебільшого 
здійснюють заходи в одному вибраному напрямку, тоді як європей-
ським організаціям характерні багатоваріантні шляхи досягнення 
своєї мети; українські громадські організації, як правило, не підтри-
мують тісних відносин із всесвітньо відомими організаціями; 6) не-
досконалість правових норм за регламентом взаємодії громадських 
організацій із донорськими організаціями [15].

Проаналізуємо співпрацю вітчизняних інститутів громадянського 
суспільства на міжнародній арені за кількома типам організацій, які, 
на нашу думку, найбільше накопичили досвід співпраці у планетар-
ному форматі.

1. Природоохоронні (екологічні) організації.
Світовий екологічний рух бере свій початок у 1950-х роках, 

в Україні – з 1987 року; найактивніше утворення громадських еколо-
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гічних організацій припадало на 1988-1991 роки. В. Наместнік слушно 
вказує на основні гальмівні для розвою таких організацій проблеми: 
відсутність належної нормативної бази; формальний підхід щодо 
залучення громадськості до процесу прийняття управлінських рі-
шень; неналежна підтримка з боку органів державної влади на всіх 
рівнях; нестача коштів для впровадження екологічних проектів; 
створення «кишенькових» громадських організацій для лобіювання 
вузького кола інтересів, що створює негативний імідж громадських 
екологічних організацій загалом; слабка професіоналізація членів 
громадських організацій, що призводить до неефективної взаємодії 
з органами державної влади [16, c. 363].

Попри названі проблеми співпраця з міжнародними організа-
ціями усе ж налагоджена (Екологічна мережа Green10, Carpathian 
Convention network, Europen Centre for Nature Conservation, 
European EcoForum, FAO, Friends of the Earth, Global Water 
Partnership, Greenpeace, Inforse-Europe, IPEN, MKI, UNEP, UNIDO, 
Wetlands International, Women for Common Future, Women in Europe 
for a Common Future (WECF), WWF, МБО «Екологія-Право-Людина», 
Фонд імені Гайнріха Бьолля, Шведське товариство охорони при-
роди та ін.).

У сфері екологічної співпраці глобального масштабу виділимо 
«Асоціацію зелених України» (неурядова некомерційна громадська 
організація, яка проводить активну діяльність щодо захисту на-
вколишнього середовища в Україні та світі; заснована в 2007 році), 
Всеукраїнське громадське об’єднання «Зробимо Україну чистою» 
(має закордонні представництва і щорічно проводить низку загаль-
нонаціональних проектів в галузях ековиховання, роздільного збору 
сміття та його переробки, енергоефективності та енергоощадливості, 
благоустрою територій та захисту довкілля).

Участь вітчизняних громадських об’єднань в мережі екологічної 
взаємодії (CEE Bankwatch Network) уможливило залучення іно-
земної матеріально-технічної допомоги для втілення окремих про-
ектів, наприклад, проведення незалежної експертизи будівництва 
гідроакумулюючих об’єктів в Україні та виявлення небезпечних 
недоопрацювань Мінпалива в підготовці технічної документації по 
Дністровській та Канівській ГАЕС.

2. Гендерні (фемінні) організації.
В Україні діє близько 50 всеукраїнських і міжнародних жіночих 

громадських організацій, політичних об’єднань, а також більше 
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ніж 1,5 тис. місцевих громадських організацій, що об’єднують 
жінок [17, с. 345]. Однією з перших фемінних організацій, що на-
лагодила міжнародні зв’язки, був Союз українок – єдина жіноча 
організація, котра довший час мала своє представництво в керівни-
цтві Української всесвітньої координаційної ради і була її колектив-
ним членом. У 1992 році Союз українок увійшов до Міжнародного 
альянсу жіночих організацій. Союзянки підтримують тісні дружні 
зв’язки з Союзом українок Америки, Франції, Асоціацією «Ельзас – 
Чорнобиль» (Страсбург). Цій організації вдається часто долучатися 
до обговорень у міжнародному форматі.

Ще одна організація, яка має давні традиції, – Всеукраїнське жіно-
че товариство імені Олени Теліги, продовжує прогресивні традиції 
українського організованого жіночого руху, спрямованого на утвер-
дження в суспільстві демократичних ідеалів, національної свідомості 
шляхом запровадження принципів паритетної демократії, ґендерної 
справедливості, здобуття жінками фактичної рівноправності, лікві-
дації всіх форм дискримінації щодо жінок і досягнення ними рівних 
можливостей для самореалізації в суспільстві.

Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об’єднання «Дія» 
реалізувала чимало просвітницьких та благодійних проектів за під-
тримки споріднених жіночих організацій світу. Багатоаспектна ро-
бота «Дії» в багатьох сферах життя суспільства здобула міжнародне 
визнання. 4 травня 2001 року Комітет взаємодії недержавних орга-
нізацій з ООН надав ВЖНДО «Дія» спеціальний консультативний 
статус при Економічній і соціальній раді ООН. Члени організації 
отримали можливість стати безпосередніми учасниками процесу 
розробки міжнародних проектів ООН, котрі стосуються ґендерної 
рівності, а також прав людини і дитини.

Важливим кроком у діяльності українського жіночого руху ста-
ло створення Національної ради жінок України (НРЖУ), метою 
діяльності якої є консолідація зусиль жіночих громадських орга-
нізацій, спрямованих на поліпшення становища жінок у державі, 
підвищення їхньої ролі й соціального статусу в суспільстві, задо-
волення та захист спільних інтересів жіночих громадських органі-
зацій. Одним зі статутних завдань ради є участь у міжнародному 
жіночому русі.

Вагомий вклад у розвиток українського жіночого руху на міжна-
родному рівні зробили Міжнародна рада жінок (МРЖ), Союз феде-
рацій українських жіночих організацій (СФУЖО).
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Потужною є діяльність світових жіночих організацій (у т. ч. й 
вітчизняних) у напрямку вирішення проблем торгівлі людьми, на-
силля у сім’ї, утвердження цінності ґендерної рівності.

3. Правозахисні організації.
Це особливий вид недержавних неприбуткових організацій, ді-

яльність яких спрямована на утвердження й захист прав і свобод 
людини, ефективний контроль за їхнім дотриманням державою, 
її органами і посадовими особами. Вони сприяють зменшенню ор-
ганізованого насильства, здійснюваного державою. Для цього вони 
працюють одночасно в трьох напрямках : 1) захист прав людини 
в конкретних випадках (ця допомога повинна бути безкоштовною 
для заявника), громадські розслідування фактів порушень прав лю-
дини державними органами; 2) поширення інформації про права 
людини, правове виховання; 3) аналіз стану з правами людини. До та-
ких правозахисних організацій, які виходять на міжнародних рівень 
своєї статутної діяльності, належать, зокрема, Українська Гельсінська 
спілка з прав людини. Харківська правозахисна група, Асоціація 
українських моніторів дотримання прав людини в діяльності пра-
воохоронних органів, Міжнародний комітет захисту прав людини, 
«Меморіал» імені Василя Стуса, Transparency International Україна.

Сьогоденна увага таких організацій прикута до питань, пов’язаних 
із окупацією частини України, що призводить до порушень прав лю-
дини : страти, довільні та незаконні затримання, катування, жорстоке 
поводження, торгівля людьми, брак можливостей для реалізації еко-
номічних і соціальних прав тощо. Саме через міжнародні структури 
вітчизняні правозахисні організації привертають увагу до серйозних 
порушень прав людини на Сході України (незаконні позбавлення 
волі, примусова праця, мародерства, вимагання викупу та грошей 
на підконтрольній збройним групам території) і в АР Крим (арешти, 
жорстоке поводження, катування та залякування проти політичних 
опонентів, насамперед щодо кримськотатарської громади та про-
українськи налаштованих громадян). Завдяки звітам правозахисних 
організацій світ дізнається про понад 1 млн. внутрішньо переміще-
них осіб, перевантаженість і недостатню забезпеченість ресурсами 
центрів для їх прийому, понад 8 тис. загиблих і близько 18 тис по-
ранених серед цивільного населення, понад 800 зниклих безвісти та 
інші проблеми. Отже, сьогодні акцент правоохоронних організацій 
робиться на посиленні багатосторонньої співпраці для дієвості між-
народних механізмів захисту прав людини.
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У цілому, на нашу думку, вітчизняні громадські організації мають 
спрямувати свої зусилля на діалог змін для розбудови й утвердження 
культури миру в Україні, а також, попри участь у глобальних про-
ектах, привернення уваги світової громадськості до ситуації у нашій 
державі.
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Рассматриваются украинские общественные структуры в контексте 

международных инициатив. Показано, что украинские организации явля-
ются участниками, но недостаточно инициируют проекты для различных 
актеров глобального гражданского общества, являясь лишь реципиента-
ми международных инициатив. Подчеркивается, что отечественные 
фонды, структуры, движения направляют общественную активность 
на деятельность внутри страны, а не за ее пределами. В то же время под 
влиянием внешних факторов в последние годы происходит трансформа-
ция отечественных гражданских институтов в соответствии с новыми 
стандартами и принципами деятельности. 

Ukrainian social structures are considered in the context of international 
initiatives. It is shown, that Ukrainian organizations are participants, but not 
enough initiate projects for various actors of global civil society, being only 
recipients of international initiatives. It is emphasized, that domestic funds, 
structures and movements direct social activity to activities within the country, 
and not beyond its borders. At the same time, under the influence of external 
factors, in recent years there has been a transformation of domestic civil institutions 
in accordance with new standards and principles of activity. 

стаття надійшла до редколегії 04.09.2017
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дЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИфІКАцІї ПРОгНОЗУ 
ЗАгРОЗ ПОЛІТИчНІй сТАБІЛЬНОсТІ  

В УКРАїНІ дО 2030 р.
Стаття присвячена аналізові короткотермінової практичної вери-

фікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р., роз-
робленого автором в 2011 р. на основі синергетичної моделі політичного 
процесу в сучасній Україні.

Важливим елементом цілісної характеристики політичного 
процесу виступають політична стабільність та її антипод – стан 
нестабільності. Стабільність – це нормальне функціонування по-
літичної системи, усіх її структур та інститутів, відсутність збоїв 
у механізмах державної влади, її певний авторитет. Стабільність 
проявляється також і в суворому дотриманні і виконанні законів 
та інших регулюючих нормативних актів, використаних стосовно 
мирних, ненасильницьких форм політичної боротьби [19]. Стан 
нестабільності визначається зазвичай відсутністю або неповнотою 
необхідної збалансованості або рівня співпраці між різними еле-
ментами політичної системи. Давно відмічалося, що у проблемі ста-
більності та нестабільності політичного процесу найбільш цікавою 
представляється саме нестабільність, точніше – час її настання або 
ж, у прогностичному сенсі, – час настання небезпеки появи неста-
більності. Отже, побудови моделі, яка могла б допомогти у прогнозу-
ванні настання періодів політичної стабільності або нестабільності, 
є достатньо важливою справою. 

Г. Хакен та І. Р. Пригожин довели, що адекватним шляхом 
модельного врахування нелінійності соціального простору є за-
стосування методів синергетики, спеціально призначених для 
моделювання нелінійної динаміки. Теоретичний розвиток си-
нергетичного підходу пов'язаний також з іменами таких вчених, 
як Р. Том, Б. Мандельброт, Ю. Клімонтович, С. П. Курдюмов, 
Г. Г. Малинецький, Д. С. Чернавський та ін. Можливості за-
стосування теорії хаосу та нелінійної динаміки в політичних 
дослідженнях позитивно оцінювало багато дослідників, серед 
яких І. Р. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Г. Малинецький, Т. Браун, 

© Польовий М. А., 2017
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О. В. Мітіна, В. П. Петренко, Л. К. Шкаренков, М. Макбарнетт, 
Ю. А. Святець та ін. [див. напр., 12, 13].

Найпростішим дещо формалізованим, як того потребує моде-
лювання, проявом нестабільності, на нашу думку, можна вважати 
нездатність здійснювати адекватне соціально-політичній ситуації 
державне керівництво з одного боку, та наявність широкого некеро-
ваного суспільного руху, розвиток якого є потенційно небезпечним 
для існування сучасного йому державного ладу, з іншого.

Протягом 2010 – 2011 років нами було побудовано відповідну 
синергетичну модель, призначену відтворити вплив повільного але 
нестримного параметра порядку на стан політичної стабільності 
в Україні [10].

Завданням даної роботи є надання опису моделі, опису прогно-
зу, побудованого на її основі, співставлення побудованого на основі 
моделі пронозу та соціально-політичної практики в Україні, а та-
кож аналіз схожості та розбіжностей між модельним прогнозом та 
практикою.

При побудові моделі ми запропонували вважати справжнім пара-
метром порядку, який визначає довгоплинну стабільність політич-
ного процесу в сучасній Україні, темп річного приросту кількості 
молоді із переважно вищою або незакінченою вищою освітою у ве-
ликих та середніх містах на фоні вкрай швидкого річного приросту 
охоплення населення засобами ефективної комунікації, не опосеред-
кованої державним втручанням (мобільний зв'язок та, у першу чергу, 
Інтернет). Фактичний зміст цього параметра порядку для україн-
ського політичного процесу перших трьох десятирічь ХХІ століття. 
на нашу думку, має відображати щорічний темп приросту міської 
молоді вікового інтервалу 21 – 25 років. 

Отже, зміст синергетичної моделі політичної динаміки сучасних 
країн, що будують демократичні режими із запропонованим па-
раметром порядку, згідно моделі, може бути описаний наступним 
функціональним зв’язком:

Spp = f (Tпрммол), {∆РБ → const, ПрІ ∈ 5 ÷ 50 %, ПрМоб > 50 %}, (1)

де Spp – показник стану політичної стабільності; ∆РБ – щорічна зміна 
рівня безробіття в країні (за умовою у моделі вона має наближатися 
до постійної величини); ПрІ – рівень проникнення Інтернет у країні 
(модель є адекватною для країн, в яких цей рівень знаходиться у меж-
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ах 5 – 50 %); ПрМоб – рівень проникнення мобільного зв’язку в країні 
(за умовою моделі він має бути не нижчим за 50 %); Tпрммол – річний 
темп приросту міської молоді у віці від 21 до 25 років, який обрахо-
вується за формулою:

Tпрммол = %100

1

1 ⋅
−

−

−

t

tt




, (2)

де КММ – кількість міської молоді у відповідний рік (t).
Алгоритм обчислення функції темпу приросту міської молоді f 

(Tпрммол) побудовано таким чином, що в результаті обчислення темпу 
приросту кількості міської молоді у відсотковому вимірі отримується 
умовне цілочисельне значення показнику стабільності розвитку по-
літичного процесу. Значення цього показнику може змінюватись від 
0 (мінімальний рівень нестабільності) до 10 (максимальний рівень 
політичної нестабільності в країні на кшталт масштабної соціальної 
революції). Слід зазначити, що перетворення абсолютного значення 
параметра порядку в певне значення із невеликого ряду цілочисель-
них умовних одиниць, кожна з яких становить один клас (інтервал) 
ступеню політичної напруженості, дозволяє вивчати політичні про-
цеси в умовах неповної або непевної інформації про них, включати 
у модель як якісні, так і кількісні ознаки. Крім того, такий підхід 
дозволяє змінювати модель виходячи із зміни суспільно-політичних 
умов. Наприклад, як ми вже відмічали, зі збільшенням ступеню про-
никнення Інтернет слід очікувати певної модифікації власне пара-
метра порядку та характеру його дії.

Для нашої моделі, призначеної для відображення динаміки по-
літичного процесу в сучасній Україні, використовується наступна 
схема визначення показника політичної стабільності (Spp):
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Статистичні дані про наявне міське населення різних вікових 
груп в Україні надали нам можливість розрахувати прогноз темпу 
приросту міської молоді в цілому по Україні віком 21 – 25 років, та 
побудувати прогноз динаміки показника політичної стабільності 
на період до 2030 р. У табл. 1 наведено ретропрогнозні та прогнозні 
значення темпу приросту міської молоді та показника політичної 
стабільності в Україні станом на 2011 р.

Таблиця 1

Ретропрогноз та прогноз динаміки показника політичної  
стабільності в Україні

Рік
Прогнозне значення  

темпу приросту міської  
молоді, %

Прогноз значення  
показника політичної 

стабільності

1 2 3
1990 -2,9 0
1991 -2,0 0
1992 1,6 1
1993 2,1 2
1994 1,9 1
1995 0,4 1
1996 0,6 1
1997 -0,5 0
1998 -0,4 0
1999 -1,6 0
2000 0,3 1
2001 0,2 1
2002 0,7 1
2003 0,9 1
2004 2,9 2
2005 4,6 3
2006 3,4 2
2007 1,0 1
2008 1,3 1
2009 -1,2 0
2010 -4,0 0
2011 -4,6 0
2012 -4,6 0
2013 -6,0 0
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Продовження табл. 1
1 2 3

2014 -5,9 0
2015 -6,8 0
2016 -6,6 0
2017 -6,5 0
2018 -6,2 0
2019 -6,0 0
2020 -5,3 0
2021 -5,1 0
2022 -4,5 0
2023 -3,6 0
2024 -0,9 0
2025 1,5 1
2026 4,1 3
2027 4,0 3
2028 5,3 3
2029 4,6 3
2030 5,1 3

* Дані наведено станом на 1 січня відповідного року крім 2002 р.: за 2002 р. 
інформація надається за даними перепису населення станом на 5 грудня 
2001 року. Джерело: Статистика населення України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://stat6.stat.lviv.ua/ MULT/Database/Population/
databasetree_uk.asp

Отже, виходячи з такого синергетичного параметра порядку, як 
темп річного приросту кількості молоді із переважно вищою або не-
закінченою вищою освітою у містах на фоні швидкого темпу річного 
приросту охоплення населення засобами ефективної комунікації 
(мобільний зв’язок та Інтернет) можна стверджувати про наявність 
цілком об’єктивних підстав для суспільно-політичних заворушень 
у 2004 р. в містах України (табл. 1) та у м. Києві.

Здійснюючи ретропрогноз, ми мали підстави стверджувати, що 
фактичною базою подій помаранчевої революції, її основними ви-
конавцями, стали особи молодого віку – 21 – 25 років, темп прирос-
ту яких в Україні в цілому становив 2,9 % у 2003 р. та 4,6 % у 2004 р. 
(нагадаємо, що дані в табл. 1 наведені станом на 1 січня відповідного 
року, тобто для подій листопадового Помаранчевого майдану більш 
придатним є число. яке в таблиці наведене для 2005 р.), а у столиці 
відповідно 3,8 % у 2003 р. та 5,5 % у 2004 р., що було значно швидшим, 
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ніж у попередні, та й годі вже казати, наступні роки. Слід нагадати, 
що найближчий попередній «сплеск» такого швидкого річного при-
росту молодіжного населення м. Києва припадає на добре відомий 
своєю бурхливістю 1991-й рік, в який він складав 4 % (станом на 1 січ-
ня 1992 р.). Дане спостереження також додає впевненості у наших 
висновках. Отже, у згадані роки спостерігається наявність в Україні 
в цілому та у м. Києві окремо певного «надлишку» молоді, що вже 
вийшла із інфантильного віку, у більшості своїй здобула вищу освіту, 
або незакінчену вищу, та вже стикнулась із цілком природною для 
країн, які повільно розвиваються, проблемою працевлаштування. 
Отже, цілком працездатні особи із рівнем знань вище середньостатис-
тичного (щонайменше, із щирю вірою в такий високий рівень своїх 
знань), стикаються із закономірною нееластичністю ринку праці 
та, таким чином, отримують вочевидь реальний погляд на життя. 
Вони отримують, таким чином, три мотиви для участі у будь-яких 
заворушеннях:

– по-перше, їм є за що ображатися на існуючий політичний ре-
жим – він ледь спромігся забезпечити їх освітою та не забезпечив їх 
гідною працею, 

– по-друге, їм немає за що триматися – в них немає ані гідної робо-
ти, яку шкода втратити, ані значної (найчастіше – ніякої) власності;

– по-третє, в них є доступ до засобів ефективної комунікації та під 
час навчання та соціального спілкування набуте достатнє вміння їх 
використання (як доводять дослідження американських вчених, цей 
останній фактор стає дедалі значущим). Разом із переважно більшим 
ступенем конформності молоді та, знову ж-таки, переважно більшим 
ступенем конформності користувачів Інтернет [14, с. 15 – 34], на-
явність подібного доступу до мобільного зв’язку та Інтернет робить 
можливим надшвидке згуртування даної категорії молоді навколо 
будь-якої ідеї, або навіть не ідеї, а певної діяльності.

Отже, вказана соціально-вікова група надала, на нашу думку, 
основний людський матеріал для свідомої участі у подіях кінця 
2004 року. З огляду на те, що є загальновизнаним, що в останні по-
над два з половиною сторіччя революції у індустріальних країнах, 
та й багатьох доіндустріальних здійснюються у столицях (певним 
виключенням у ХХ столітті можна вважати хіба що Кубу), цілком 
очевидно, що створення подібної віково-демографічної динаміки 
у столиці України надало достатньо «палива» для «роздмухування 
вогнища».
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Аналіз у 2011 наявної та прогнозованої динаміки запропонованого 
нами параметра порядку приводив до висновку про відсутність си-
нергетично обумовленої, тобто обумовленої глибинними соціально-
демографічними процесами, небезпеки політичної нестабільності 
для України у період до 2025 року. Тоді же ми зазначали, що нада-
ний нами модельний прогноз об’єктивно не може врахувати дію 
більш мінливих факторів політичної стабільності, які повсякчасно 
з’являються у сучасному вкрай мінливому світі. Виходячи із прин-
ципової хаотичності сучасного політичного процесу та, відповідно, 
його дисипативності, слід очікувати, що будь-яке явище як ззовні, 
так й у внутрішньо-політичному житті країни здатне збурити полі-
тичний процес в сучасній Україні. Певні дії нашого північного сусіда 
чи країн Євросоюзу щодо України, певні дії щодо роздмухування 
опозиційної боротьби всередині країни тощо дійсно здатні певним 
чином змінити перебіг політичного процесу. Але аналіз, наприклад, 
реального перебігу подій акції «Україна без Кучми», її результату та 
їх співставлення з даними нашої моделі щодо цього періоду показу-
ють, що без наявності об’єктивної повільно змінюваної синергетичної 
умови, якою в останні 20 років виступає приріст кількості молоді 
у містах, дані спроби кардинально змінити плин політичного про-
цесу за решти інших умов приречені на поразку. 

Отже, було констатовано, що згідно запропонованій моделі про-
гнозу політичної стабільності, ceteris paribus в Україні слід очікувати 
серйозних політичних пертурбацій у 2026 – 2030 рр. В той же час 
у період, щонайменше з 2009 р. до 2025 р. серйозні політичні про-
блеми, викликані внутрішнім плинним синергетичним параметром 
порядку, практично неможливі. 

З цієї точки зору вкрай цікавою виглядає ситуація Євромайдану 
2013-2014 рр., що представляла собою, за очікуваною результативністю, 
з точки зору значень запропонованого нами параметру порядку, ще 
одну варіацію невдалої акції «Україна без Кучми». Як видно з табл. 1, 
в Україні не було приросту того «багаття» з числа молоді, яке можна 
було б результативно «запалити» під час подій Євромайдану. Тому ми 
особисто скептично ставились до можливості його перемоги. 

Події листопада 2013 р. – лютого 2914 р. в Укра\ні стали не-
сподіванкою для багатьох – як для обивателів, так і для вчених. 
Несподіваними стали кілька параметрів: 

– різке загострення політичного протистояння, 
– ступінь громадянської участі в антиурядових акціях, 
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– жорстокість проурядових сил та, насамкінець, 
– власне результат протистояння, який завершився втечею 

В.Януковича (ми не розглядаємо тут наступні події, які, на нашу дум-
ку, були інспіровані ззовні, але, в будь-якому разі, вони вже є часткою 
іншої фази суспільно-політичного процесу).

Звернемо увагу на те, що на існування в Україні кінця 2013 р. 
серйоз них структурних проблем в організації державного управлін-
ня та в економічній сфері вказувало багато дослідників, але ніхто не 
прогнозував настільки різкого загострення політичної боротьби та 
настільки активної участі громадян у ній. Звичні додаткові показни-
ки настання політичної нестабільності – зубожіння населення, пере-
виробництво та розгалуження еліт, а також фінансова криза – хоча 
й демонстрували певну негативну динаміку, також не насторожили 
дослідників до початку Євромайдану та не переконують в немину-
чості настання Євромайдану при аналізі постфактум. [17]. Такий 
стан справ актуалізує багато питань та, в тому числі, питання про 
принципову можливість прогнозування кризи. 

Слід констатувати, що непрогнозованість подій Євромайдану 
показала крайню неточність методів структурно-демографічної 
динаміки при побудові прогнозів виникнення соціально-політичної 
нестабільності. Це стосується і побудованої нами моделі 2011 року.

Відтак, досягнення перемоги Євромайдану, з точки зору динаміки 
запропонованого нами параметру порядку є подією, яка мала якесь 
інше коріння, що належить до числа [поки що] непрогнозованих мало-
ймовірних чинників. Зазвичай такі чинники вважаються тими самими 
випадковими флуктуаціями властивими розвитку будь-якого політич-
ного процесу в точці біфуркації. Отже, на нашу думку, розбіжність між 
результатом подій Євромайдану, передбачуваним нашою моделлю, 
та реальним результатом, свідчить про наявність достатньої кількості 
інших, «штучних» чинників, які призвели до перемоги Революції 
гідності. На жаль, подібне твердження може мати багато продовжень 
різного гатунку на кшталт «дії Вашингтонського обкому», або, навпаки 
«штучні дії російської ФСБ з роздмухування ситуації» тощо.

Але ми наполягаємо на тому, що як поява Євромайдану, так і його 
тривалість та перемога обумовлені здебільшого не вказаним нами 
синергетичним параметром порядку (динаміка якого, нагадаємо, 
добре пояснює події акцій «Україна без Кучми» та Помаранчевого 
Майдану), а іншими, вірогідно, зовнішніми штучними факторами. 
Джерело цих чинників потребує додаткового з’ясування.
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Ми передбачаємо можливість модифікації запропонованої нами 
моделі для врахування більш дрібних проявів політичної нестабіль-
ності, що мають базою певне «локальне віддзеркалення» викорис-
таного нами синергетичного параметра порядку. Можливо, така 
модифікація моделі повинна включати щомісячні дані темпів при-
росту міської молоді, деталізовані по областях та основних регіонах 
України, які ураховують і міграційні процеси та можуть бути вико-
ристані для прогнозування появи небезпеки локальної нестабільності 
на часових інтервалах, що є зіставлюваними із декількома місяцями 
або кількома роками. Але головним напрямком вдосконалення 
модельного прогнозування небезпеки політичній стабільності має 
бути, на нашу думку, перехід до пошуку закономірностей у зміні 
та тривалості періодів детермінованого та недетермінованого хаосу 
в політичному процесі.
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Сушко А. І., НУ «ОЮА»

РОЛЬ ПОЛІТИчНОї КУЛЬТУРИ  
У ПРОцЕсАх ТРАНсфОРМАцІї сУсПІЛЬсТВА

В статті розглядаються проблеми впливу політичної культури на 
складні процеси трансформації сучасного суспільства. Окреслено нові під-
ходи і методи дослідження, які дозволяють більш конкретно розглянути про-
блему в контексті змін політичної сфери суспільств перехідного типу. 

В процесах становлення і функціонування політичної культури є 
досить актуальним вивчення механізму взаємодії змін у політичній 
культурі і трансформацій суспільства. Принципово важливо, щоб 
закономірності еволюції політичної культури відповідали фундамен-
тальним засадам політичного життя суспільства і тим самим сприяли 
його трансформації. Система політичної культури дозволяє у цьому 
випадку підтримувати інституційні зміни у політичному житті, за-
безпечуючи в політичній поведінці сталість і можливості змін. Це є 
умовою і для оновлення системи політичної культури, появи в ній 
нових цінностей і значень, і для обґрунтування інновацій що дозво-
лило поступово здійснювати перехід на якісно новий рівень життя 
суспільства.

Метою дослідження є розгляд основних аспектів взаємозв’язку 
основних елементів політичної культури які стали домінуючими 
в процесах трансформації політичної сфери сучасного суспільства.

Поставлена проблема вже була предметом досліджень в роботах 
В.Добіжи, В.Кравченка, С.Берези та інших. Так, чинники змін по-
літичної культури в залежності від характеру соціальних змін стали 
предметом дослідження А.Зуйковської, трансформації в Україні 
розглядають М.Михальченко, А.Колодій, Н.Мацієвський, проте, і 
в подальшому дана проблематика потребує поглиблення науко-
вого осмислення. Недостатні знання про соціокультурний вимір 
сучасного суспільства, яке інтенсивно модернізується, вимагають 
розглянути потенціал трансформації з позицій нових концептуаль-
них підходів. Так, все менше використовують науковці традиційні 
«наративістські» схеми, а в центрі уваги дослідників екзистенційно – 
антропологічні підходи. В результаті акцент все більше переноситься 
на діяльність людини у звичайному соціальному та культурному 
середовищі, що відповідає її потребам та інтересам. «Культура – це 
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вияв  інтерпретативної суб’єктивності людини у ставленні до себе і 
до свого світу. Вона просто таки ідентична з ментальним процесом 
надавання чи творення змісту, без якого людське життя було б не-
можливе» [1, с. 50-51].

У науковій літературі існує декілька понять що використовуються 
для пояснення змін. Поняття «трансформація» переважно викорис-
товують стосовно складних об’єктів у яких можна виявити певну 
структуру і в результаті відбуваються зримі позитивні зміни. При 
цьому трансформація потенційно передбачає інваріантність змін на 
відміну від поняття «транзит» [2, с. 4-22].

Онтологічну основу політичної культури становить певний тип 
світосприйняття, своєрідний колективний світогляд даного соціуму 
ч окремих його частин. Культуроцентричність як новий онтологізм 
сучасного світу сприятиме і гармонізації міжлюдських стосунків, а 
на думку таких дослідників як Ю.Хабермас, П.Козловський це період 
коли ідеї попередніх епох проникають в маси і нарешті зачіпають 
на практиці історичні процеси та визначають їх подальший хід. 
Одночасно П.Козловський застерігає що цінності модерну досягають 
піку свого розвитку і на цій фазі стають застарілими [3, c. 24].

Слід зазначити що політична культура є однією з визначальних 
сфер, яка виступає фактором успішного реформування, зокрема 
втілення в практику ідеї децентралізації. Це дозволяє виключити 
в значній мірі відчуженість громадян від влади, а значить стимулює 
значні ресурси ініціативи та самодіяльності, формує нові соціальні 
цінності, насамперед такі як свободу вибору та культуру відповідаль-
ності особистості. Самі громадяни стають більше повноправними 
учасниками процесу діалогу з органами державної влади та місце-
вого самоуправління, приймаючи участь в підготовці та реалізації 
усіх значущих соціально-політичних рішень. Особливо активним 
у цьому аспекті є пошук в сучасних умовах України нових механізмів 
забезпечення безпосередньої участі громадян в прийнятті рішень на 
місцевому рівні. Є розуміння необхідності зміцнення процесу зрос-
тання кожної особи на етапі трансформації нашого суспільства в бік 
демократії, коли доля багатьох починань в великій мірі залежить від 
політичної активності та свідомості більшості громадян.

Процес формування політичної культури демократичного сус-
пільства проходить певні стадії долаючи перешкоди нерозвинених 
інститутів громадянського суспільства. Слід відзначити, що основні 
фактори становлення та структурні елементи політичної культур 
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нашого суспільства сутєєво модернізуються і позитивно впливають 
на процеси демократизації.

В період змін відбуваються і процеси протилежного змісту. На 
думку Р. Інглхарта події 90-х рр. ХХст. в ряді країн колишнього СРСР, 
перш за все, всі невдалі реформи посприяли відмові від цінностей по-
стмодерну і більш масовому сприйняттю модерністських умов, тобто, 
по мірі ослаблення економіки люди повертаються до традиційних 
культурних орієнтацій, всупереч політичним змінам. Так, громадяни 
України мали діяти згідно прийнятих демократичних норм, що зна-
йшли своє відображення в Конституції країни, але на практиці часто 
користувались радянськими цінностями. Дійсність усвідомлювалась 
через традиційні політичні поняття і категорії, що архаїзувало ряд 
аспектів політичного життя.

В той же час, розвиток політичної думки посприяв значній ди-
ференціації знань про політику, зокрема, необхідності переходу до 
демократичних механізмів управління. Оновлення самої політичної 
культури спричинило зміни умов політичної соціалізації і, відповід-
но, способів залучення до політичного життя. Сам процес оновлення 
був тісно пов’язаний з конкуренцією систем переконань – стратегій 
політичного розвитку, представлених досить різними політичними 
силами. В цій конкуренції і визначаються як домінантні так і друго-
рядні риси системи політичної культури.

Слід зазначити, що політична культура є однією з визначальних 
сфер котра виступає фактором формування та діяльності нових 
соціально-політичних рухів. Саме їх функціонування формує нові 
соціальні цінності, насамперед такі як свобода, культура та відпові-
дальність особистості. Нові рухи у сучасній Україні виступають по-
перше однією з форм реалізації самоврядування, тому що є осередком 
активного функціонування суспільних зв’язків, у їх діяльності відобра-
жається і рівень політичної культури. По-друге виступаючи формою 
реалізації суспільних інтересів, вони стають повноправними учасника-
ми діалогу з органами державної влади та місцевого самоврядування. 
І нарешті, вони найбільш активно відстоюють пряму участь кожного 
громадянина у прийнятті всіх соціально-політичних рішень.

Слід відмітити і певну утопічність ідеологічних засад цих рухів, 
зокрема: досягнення гармонії людини і суспільства, справедливість 
рішень всіх гілок влади. Але в цілому позитивним в їх діяльності є по-
шук нових механізмів забезпечення безпосередньої участі громадян 
в прийнятті рішень на місцевому рівні.
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Ідея децентралізації дозволяє звільнити загальнодержавні ор-
гани влади від більшої частини оперативних функцій, виключити 
в значній мірі надмірну централізацію повноважень і відчуженість 
громадян від влади, а значить підключити значний резерв ініціативи 
та самодіяльності. Це підсилює плюралізм думок, що стимулює від-
бір оптимальних варіантів політико-управлінських рішень, а також 
утвердженню демократичної культури функціонування управлін-
ських інститутів.

Від особливостей свідомості громадян залежить термін утверджен-
ня політичної демократії в практику повсякденного життя, отри-
мання її інститутами необхідної міцності в умовах трансформації 
суспільства. В цьому процесі роль держави та її інституцій на міс-
цях – дати можливість на перехід від діяльності певних громадських 
організацій до здійснення громадського контролю та доповнення 
функцій управління. В даному аспекті можливі різноманітні форми 
як наприклад волонтерство, інституції громадського контролю і тому 
подібні. В політичній сфері ці зрушення означають розвиток парти-
ціпатторної демократії в напрямку до «демократії участі».

Слід погодитись з домінуючою думкою політологів, що і в цілому 
громадяни України будучи здебільшого носіями пострадянської 
політичної культури, не вдаються до широкої партисипації. Це 
влаштовує значну частину панівної політичної верхівки, дозволяє їй 
досягти власних корпоративних інтересів. Відкидаючи погляди на 
нездатність громадян до вироблення суспільної політики, прийняття 
(та сприйняття) важливих державних рішень науковці, активісти гро-
мадських рухів ведуть активний пошук засобів прилучення спільноти 
до процесу осмислення необхідності запровадження нових процедур 
функціонування політичних інститутів держави. Розуміння даного 
процесу особливо важливе при становленні нових структур анти-
корупційної спрямованості.

Найбільш ефективним інститутом впливу на різні суспільні 
настрої, що здатен запропонувати сприятливі підходи для зняття 
деструктивних елементів у політико-культурних відмінностях соціаль-
них груп, етносів і регіонів є толерантність. В епоху постмодерну – це 
норма цивілізованого компромісу між конкуруючими культурними 
практиками, а культура толерантності здатна цементувати соціум на 
началах взаєморозуміння. З часу прийняття Декларації принципів то-
лерантності ООН (1995) світова спільнота збагатила свою діяльність по 
формуванню культури спілкування та лояльності, але з іншого боку, 
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зросли і масштаби насильства в ряді регіонів щодо інакомислення, 
особливо на релігійному грунті. Тому, в цьому контексті через по-
літичну коректність слід поступово формувати діалогічне мислення 
в етнокультурних взаємовідносинах, особливо періоду їх загострення 
в ряді регіонів України (Донбас, Закарпаття, Буковина).

Толерантність в рамках демократії – це ідеальний тип високої 
чутливості та малої відчуженості. Саме до такого ідеалу на думку 
дослідниці Л.Малес прагнуть в Європі, та й частину правозахисних 
рухів в Україні можна віднести до цього контексту [4, с. 10]. На жаль, 
що сама ідея толерантності в реаліях політичної взаємодії партій 
в Україні подається, в основному, як вияв слабкості. Тому перевага 
надається консенсусу, який передбачає непоступливість сторін і 
на практиці, досить часто, заганяє проблему вглиб. В сегментованих, 
поляризованих суспільствах досить сильна традиція перекладання 
власних прорахунків на попередників чи політичних опонентів 
в цих умовах виробити стратегічні орієнтири розвитку держави над-
звичайно складно. До того ж, слабкість влади провокує радикальний 
екстремізм у суспільних настроях. Вона по суті не виробила ефек-
тивну систему гуманітарного впливу на настрої різних соціальних 
груп з урахуванням регіональних особливостей і наш соціум не має 
консолідуючих ідеологічних орієнтирів. Цю працю слід розпочати 
з0 підтримки терпимості як поступливості, примирливості до чужих 
думок, що і дозволить перейти до толерантності, як терпимості усві-
домленої й побудованої на чітких світоглядних принципах, з цивілі-
зованим ставленням до різномислення як суспільної цінності.

В цьому контексті, перш за все, слід зняти вербальну агресію в ЗМІ 
і активно залучати науковців-гуманітаріїв до формування концепту 
національно-громадянської ідентичності. В умовах, коли Україна 
перетворена на об’єкт доволі агресивної інформаційної війни з боку 
сусідньої держави, а в країні вже сформовані потенційні умови для 
глобального, широкомасштабного маніпулювання суспільною свідо-
містю, незрілість і несформованість гуманітарної політики – це пряма 
загроза національній безпеці.

Таким чином, процес трансформацій сучасного суспільства за-
лежить від стану і від змін політичної культури. Особливо складним 
і неоднозначним є цей вплив в перехідних суспільствах.
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Д.І. Видрін, В.Г. Воронкова, К.С. Гаджиєв, В.О. Євстаф’єв, С.Г. Кара-
Мурза, В.М. Князєв, О.П. Кудінов, О.О. Максимов, Є.Б. Малкін, 
В.Я. Матвієнко, І.В. Молодих, В.І. Подшивалкіна, А.М. Пойченко, 
В.А. Полторак, Г.М. Почепцов, О.І. Соловйов, Ю.П. Сурмін та ін.

Метою даної статті є комплексне дослідження сутності феномену 
PR-технологій та аналіз особливостей PR діяльності в політичному 
світі.

Дослідження змісту та особливостей PR діяльності в політиці 
не є можливим без визначення сутності категорій «технології», «PR-
технології», «політичні технології» та, як вони реалізуються в полі-
тичній дійсності.

Під технологією розуміється система, яка представляє собою 
жорстко скоординовані елементи: цілі – процедури (правила) – засо-
би – операції(дії) – мотиви (стимули); будь-яке перетворення почат-
кових матеріалів, будь то люди, інформація або фізичні матеріали, 
для отримання бажаних результатів у вигляді продукції або послуг; 
система знань про способи, засоби, методи, форми діяльності люди-
ни і механізми їх практичного використання в побуті, виробництві, 
медицині, управлінні і так далі [1, с. 102]. 

Технологія – це цілісна динамічна система, що включає апаратно-
гарматні засоби, операції і процедури діяльності з ними, управління 
цією діяльністю, необхідні для цього інформацію і знання, енерге-
тичні, сировинні, кадрові і інші ресурси, а також сукупність еконо-
мічних, соціальних, екологічних і інших наслідків, що певним чином 
впливають і змінюють соціальне і природне «місце існування» цієї 
системи; сукупність процесів цілеспрямованої усвідомленої зміни, які 
утворюють взаємозв’язані цикли логічно обумовлених перетворень 
речовини, енергії і інформації.

Що стосується категорії «PR-технології», то нині в теорії PR здій-
снюються лише перші спроби дати визначення цій категорії. Багато 
авторів, як вчені, так і практики, широко застосовують це словоспо-
лучення. Проте питання про суть цього поняття, про характеристики 
PR- технології, про критерії тієї, що технологізувала комунікативних 
процесів залишається відкритим.

Першопрохідцями в цій області можна рахувати вітчизняних 
учених, В.Ф. Кузнєцова та Д.П. Гавру. В.Ф. Кузнєцов визначає PR-
технології, як «сукупність послідовно вживаних процедур, прийомів 
і способів діяльності з організації зв’язків із громадськістю, спрямова-
них на найбільш оптимальну і ефективну реалізацію цілей і завдань 
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суб’єкта управління в певний час та у визначеному місці. Технології 
зв’язків з громадськістю – це і процес застосування прийомів, спря-
мованих на досягнення конкретної мети, і результат цей діяльності» 
[7, с. 196].

На думку В.Ф. Кузнєцова, PR- технології, по-перше, є формою 
соціальної інженерії, обумовленою властивостями діючого суб’єкта 
управління, його знаннями, досвідом і настроєм, духовними ресур-
сами і технічними компонентами. По-друге, PR- технології можуть 
також виступати засобом інформації, джерела спонукання внутріш-
ніх механізмів регуляції усієї системи зв’язків з громадськістю і її 
окремих елементів. Тобто, як елемент діяльності суб’єкта управління, 
що виконує певні функції, технології зв’язків з громадськістю є одним 
з механізмів надбудови і самоорганізації цієї області управлінської ді-
яльності. У цьому сенсі технології – не просто перелік оптимальних 
і ефективних дій, але і спосіб посилення контролю за процесом до-
сягнення цілей, форма управління цією діяльністю [7, с. 196-197].

Д.П. Гавр розглядає PR- технологію як особливий вид, окремий 
випадок соціально-комунікативної технології, яка, у свою чергу, є 
часткою випадком соціальної технології. «PR-технологія – це те, що 
реалізовується засобами PR соціально-комунікативної технології 
управління зовнішніми та внутрішніми комунікаціями базисного 
суб’єкта PR з його цільовими суспільностями» [2, с. 11]. 

Слід також пам’ятати, що PR- технологія, як і будь-яка соціальна 
технологія, завжди є певним технологічним циклом, який відтво-
рюється послідовністю процедур і операцій. При цьому розробка 
PR- технології має декілька етапів:

– теоретичний етап передбачає визначення мети і завдань тієї, 
що технологізувала, моделювання її об’єкту, виявлення внутрішніх 
зв’язків і закономірностей функціонування;

– методичний етап пов’язаний з розробкою технологічної схеми 
управління об’єктом, обґрунтуванням і деталізацією відповідних про-
цедур і операцій;

– процедурний етап пов’язаний з організацією практичної ді-
яльності по підготовці технологічного проекту [6].

В сучасних наукових колах при визначенні особливостей PR-
технологій, значна увага приділяються концепції Дж. Грюнига щодо 
моделей PR, які змінюють одна одну. 

Першу із запропонованих моделей еволюційного циклу є «про-
пагандистською». Їй властиві такі риси як: переважання прямого 
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тиску модератора на реципієнта інформації; допустимість будь-яких 
засобів переконливої дії; первинний відбір інформації з тим, щоб 
вона виглядала об’єктивною і повною; односпрямованість інформації 
з передавального центру в приймаючу ланку. 

Друга модель отримала найменування «журналістською» (паблі-
ситі), для якої властиві: передача інформації позитивної, яка згла-
джує проблеми і протиріччя; широке використання при передачі і 
тиражуванні усіх можливостей ЗМІ; громадська думка залишається 
периферійним елементом інформаційних текстів.

Третя модель – «двостороння асиметрична». У неї свої показові 
особливості: центри передачі інформації працюють з громадською 
думкою з метою його зручної модифікації; організації розглядають 
вигоду і власний успіх, як головну умову PR-діяльності; громад-
ськість, дістаючи доступ до інформації, як правило, залишається 
стороною, що програє. 

Четверта модель практики PR – «двостороння симетрична», 
яка характеризується тим, що мета передачі та обміну інформації 
полягає в коригуванні позицій як організації, так і громадськості; 
інформаційні функції зміщуються від пропагандистських до дис-
курсивними і дослідницьким; широко практикуються інтерактивні 
і партнерські форми роботи з громадськістю; базовий PR- суб’єкт 
готовий враховувати запити і пропозиції що йдуть від громадської 
думки [5].

Але слід відзначити, що концепція Дж. Грюнига повністю ґрунту-
валась на аналізі американського досвіду застосування PR-методик 
в різні історичні періоди. Так пропагандистська модель запрацю-
вала з моменту створення держави США, а першим її документом-
маніфестом стала декларація «Вірджинії про незалежність» (1776 
рік), звернена до європейської громадськості. У свою чергу четверта 
модель, витоки формування якої віднесені до 70-м рокам ХХ століття, 
повинна свідчити про свого роду якісному стрибку, в ході останнього 
громадські об’єднання і організації стають повноцінними партнера-
ми державних структур і установ. Проте, як в США, так і в інших де-
мократичних країнах, така ситуація ближче до декларації бажаного, 
ніж фактичному стану справ. 

Проведений аналіз моделей PR, на думку автора, робить необхід-
ним пояснення таких явищ як пропаганда та пабліситі (журналіст-
ський аспект), оскільки вони є складовими елементами в діяльності 
PR-технологій в політиці.
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А. Стровский відмічає, що «в основі пропаганди лежить психоло-
гічна дія на індивідуальну або масову свідомість з метою зміни його 
соціальної орієнтації. Під цим терміном слід також розуміти механізм 
формування та контролю за політичними, духовними і іншими по-
глядами людей відповідно до інтересів правлячої влади, групи осіб 
та інше» [11, с. 158.].

Багато в чому це визначення пропаганди зближує її з політич-
ною рекламою. Проте, якщо політична реклама спрямована на дво-
сторонню взаємодія учасників політичного життя, то пропаганда 
«передбачає переважно односторонній потік інформації – від «того, 
хто повідомляє» до «мас». В цьому випадку сторони знаходяться не 
в рівному положенні: немає зворотного зв’язку. В результаті система 
інформування частенько перетворюється на систему політичної дії 
або навіть тиску» [11, с. 162.].

Метою пропаганди є – «формування у об’єкту дії потрібного і ви-
гідного суб’єктові світогляду і його підтримка» [12, с. 11. ].

Таким чином, у пропаганді використовувані маніпулятивні 
технології, які погано узгоджуються з принципами етики, що й від-
різняє їх від PR – технологій тапабліситі. Крім цього, якщо «PR» та 
«пабліситі» – діалогічні, ґрунтовані на довірі і взаєморозумінні, то 
пропаганда – яскравий приклад політичного монологу, що адре-
сується групам громадськості, яка робить ставку на маніпуляцію 
громадською думкою [9, с. 9]. 

Що стосується пабліситі, то слід зазначити, що англійське слово 
«publicity» досі не має точного визначення на українську мову. Під 
ним розуміють і гласність, і рекламування, що породжує склад-
нощі в обґрунтуванні досліджуваних категорій. Проте, на думку 
Д.І. Дороті, «навіть сплачена реклама не є пабліситі та далі автор 
зазначає, що якщо ви повідомите видавця ділового видання про 
початок нової рекламної кампанії, розкриєте її суть і надасте цікаві 
факти, пов’язані з її проведенням, і якщо видавець згадає про неї в 
газеті, на радіо або телебаченні, то в цьому випадку ця інформація 
стане пабліситі» [4, с. 15-16].

Таким чином, пабліситі – це діяльність по наданню засобам ма-
сової інформації новин, навіть якщо вони інформують про початок 
політичної кампанії, з якою дуже тісно пов’язана політична реклама. 
Але реклама і пабліситі не є тотожними поняттями. Причому голо-
вна відмінність не в оплаті політичній реклами і пабліситі, а в тому, 
що це різні за змістом види діяльності. 



220

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

Цю позицію доповнює Е.Н. Голубкова: «Пабліситі зазвичай від-
бувається у формі повідомлення новин або коментарів редактора 
в пресі про продукти або послуги компанії. Ці відомості або комен-
тарі отримують безкоштовний газетний час чи ефірний час, оскільки 
представники засобів масової інформації рахують цю інформацію 
своєчасної або корисної для своєї аудиторії», що читає і телевізійної. 
Виходячи з цього аналізу, дослідники розширюють сферу застосу-
вання пабліситі, акцентуючи увагу на діяльності самої компанії, яка 
не завжди може носити позитивний характер. Але в сучасних умовах 
більшість маркетологів схиляються до тієї думки, що доцільніше ви-
користати «ширший арсенал засобів зв’язків з громадськістю (паблик 
рилейшнз), чим пабліситі» [3, с. 7.]. І пабліситі стає, тим самим, одним 
з методів PR.

Таким чином, виявив сутність категорій «технології» та «PR-
технології» слід увагу приділити власне дослідженню PR-технологій 
в політичній дійсності, які можна охарактеризувати як адресне 
управління громадською і корпоративною думкою в політичній 
сфері, орієнтоване на створення сприятливого громадського клімату 
діяльності політичних структур і органів влада, формування їх по-
зитивного іміджу, зміцнення репутації, ґрунтоване на дослідженні 
інтересів адресних груп і спрямоване на їх узгодження. Для політич-
ної сфери – це процес узгодження інтересів усіх акторів політичного 
ринку. 

Перш ніж здійснювати аналіз PR-технологій в політичній сфері, 
слід зазначити, що поняття «політичні технології» та «PR-технології» 
застосовуються деякими авторами (Е. Галумов, Д. Ольшанський, 
І. Василенко) як дуже близькі за своїм значенням. 

Проте поєднання понять ще не означає їх повну взаємозаміну. 
Так, політичним технологіям властиві такі показові риси, як: 

– проста і ефективна реалізація поставлених в політиці цілей; 
– стабілізація і хороша керованість політичного процесу; 
– зведення до мінімальних значень чинників випадковості і 

непередбачуваності; 
– організація масових дій, спрямованих на підтримку і зміцнення 

владних інститутів. 
Загалом, ми маємо право констатувати, що головним завданням 

і домінантою вживаних політичних технологій історично було й за-
лишається боротьба за привласнення, ділення та збереження владних 
повноважень в суспільстві.
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При цьому технологічна оснащеність влади передбачає, звичайно 
ж, використання таких засобів підтримки легітимності та консенсусу, 
як облік інтересів різних груп, узгодження їх позицій, інформаційне 
забезпечення. В усіх цих форматах політичні технології тісно зми-
каються з практикою паблік рілейшнз. Можна навіть погодитися 
з тим, що обидва поняття можуть ситуативно підмінятися терміном 
«політичний PR», як це зроблено в підручнику «Політологія» під 
редакцією А. Тургаева і А. Хренова. Проте необхідно визначити й 
істотні відмінності: політичні технології є більш рухливими і дина-
мічно міняються від однієї історичної епохи до іншої; мають більше 
офіційний і інституційний, ніж практика PR; завжди односпрямовані 
у своїй реалізації, оскільки диктуються і контролюються владними 
структурами; політичні технології задаються режимом, що сформу-
вався, тоді як PR спираються на довгий досвід і історичні традиції. 

Історична практика PR в цілому м’якше, еластичніше, чим жор-
стко задані політичні технології. При цьому в реальному втіленні 
того або іншого факту, події буває і неможливо відстежити, де саме 
проходить вододіл між піар-заходом і технологічним розкручуван-
ням історичного матеріалу.

Цілями PR в політиці є створення сприятливого клімату громад-
ських стосунків, формування позитивних установок в суспільстві 
відносно політичних структур і громадських організацій, ініціація та 
підтримка сприятливого інформаційного фону діяльності структури 
або партії.

Завдання PR у сфері політики конкретизують цілі зв’язків з гро-
мадськістю і полягають в налагодженні контактів влади або органі-
зації із зовнішніми аудиторіями, створенні ідеології та привабливого 
мифоіміджу владі або організації, зміцненні їх авторитету (репутації), 
в регулюванні стосунків між політичними і владними структурами і 
їх зовнішніми аудиторіями, в розробці стратегій просування і оптимі-
зації діяльності, а також у встановленні стосунків усередині владних 
структур, партій, організацій [10, с. 58].

Предметом зв’язків з громадськістю в політиці виступають відно-
шення цільових груп до певних політичних структур, їх репутація, 
імідж лідерів і організацій, кризові ситуації. 

Суб’єктами цих зв’язків виступають незалежні PR-структури, такі, 
що спеціалізуються на політичному консалтингу і PR-забезпеченні 
виборчих кампаній, або інститути, що спеціалізуються на якому-
небудь виді PR-діяльності (медіарілейшнз, дослідження, правове 
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забезпечення); штатні структури PR-органів державної влади і управ-
ління, основні завдання яких зводяться до інформаційного забезпе-
чення діяльності органів державної влади і інформаційної взаємодії 
суспільства і влади в цілому; прес-служби і PR-департаменти політич-
них об’єднань. Об’єкти зв’язків з громадськістю у сфері політики – 
цільові аудиторії PR, різні групи громадськості, на які спрямована 
інформаційна дія і з якими встановлюються комунікативні зв’язки.

Доречно зазначити, що відмітна особливість PR-діяльності по-
лягає в тому, що вона спрямована відразу на множину зовнішніх та 
внутрішніх цільових громадських груп. Основним принципом, що 
об’єднує інтереси подібних громадських груп, можна назвати тип 
стосунків, що зв’язують групу з організацією, і позицію, яку вони за-
ймають по відношенню до неї.

На думку автора роботи, для зв’язків з громадськістю у сфері по-
літики зовнішніми цільовими аудиторіями виступатимуть сегменти 
електорату, ЗМІ, органи влади, партнери по політичних коаліціях, 
блоках, об’єднаннях, конкуренти, внутрішніми – члени партії, ор-
ганізації; співробітники штабів; волонтери і добровільні помічники 
та інше.

Таким, чином можна зазначити, що в сучасному політичному світі 
діяльність PR-технології сприяють виробленню особливого механізму 
взаємовідносин індивідів, громадських інститутів і влади.
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Статья посвящена комплексному анализу сущности PR-технологий и 

этапам их разработки. В статье исследуются вопросы PR деятельности 
в политической сфере жизни общества, анализируются цели и задачи 
PR деятельности. 

The article is sanctified to the complex analysis of essence of PR- technologies 
and their design times. In the article the questions of PR of activity are investigated 
in the political sphere of life of society, aims and tasks of PR of activity are 
analysed. 
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РЕсТРУКТУРИЗАцІЯ ВНУТРІШНЬОПАРТІйНОї 
ОРгАНІЗАцІї ЯК ВИКЛИК сУчАсНОї дОБИ
У статті розглядається актуальне питання політичної науки – дослі-

дження внутрішньопартійної структури та потреби її реструктуризації 
у процесі демократизації в Україні. Проаналізовано специфіку внутріш-
ньопартійної організації українських політичних партій та причин їх 
реструктуризації в сучасних умовах політичного процесу. Визначено,що 
реструктуризація партійної структури повинна здійснюватись на заса-
дах демократизації внутрішньопартійних відносини, та децентралізації 
системи партійного управліннях на ґрунті побудови динамічної, мережевої 
партійної структури що виступає важливим чинником демократизації 
вітчизняної політичної системи. 
© кройтор А. В., Полухіна А. В., 2017
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in the political sphere of life of society, aims and tasks of PR of activity are 
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РЕсТРУКТУРИЗАцІЯ ВНУТРІШНЬОПАРТІйНОї 
ОРгАНІЗАцІї ЯК ВИКЛИК сУчАсНОї дОБИ
У статті розглядається актуальне питання політичної науки – дослі-

дження внутрішньопартійної структури та потреби її реструктуризації 
у процесі демократизації в Україні. Проаналізовано специфіку внутріш-
ньопартійної організації українських політичних партій та причин їх 
реструктуризації в сучасних умовах політичного процесу. Визначено,що 
реструктуризація партійної структури повинна здійснюватись на заса-
дах демократизації внутрішньопартійних відносини, та децентралізації 
системи партійного управліннях на ґрунті побудови динамічної, мережевої 
партійної структури що виступає важливим чинником демократизації 
вітчизняної політичної системи. 
© кройтор А. В., Полухіна А. В., 2017
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У світлі сучасних політичних процесів, що пов’язані з прагненням 
до демократизації політичної системи важливу роль відіграє потреба 
в реструктуризації партійних структур в Україні. Адже політичні 
партії в умовах транзиту до демократії залишаються чи не найважли-
вішим інститутом представницької демократії, відіграючи роль посе-
редника між суспільством та державою з однієї сторони, а з іншої це 
чи не єдиний вагомий інститут артикуляції та агрегування суспіль-
них інтересів у політичній системі. Крім того виконуючи функцію 
мобілізації мас, партії забезпечують їхню конвенційну участь у по-
літичному процесі, що забезпечує стабільність політичної системи. 
Через участь у виборчому процесі політичні партії забезпечують 
легітимізацію політичної системи, що забезпечує її стійкість. 

Проте відкритим залишається питання щодо демократизації 
партійних структур, адже легітимізація партійної еліти не можлива 
в умовах збереження централізованої партійної структури, з обме-
женим впливом рядових членів на процес прийняття політичного 
рішення. З іншого боку постає питання щодо ефективності партійної 
організації у міжпартійній боротьбі за електоральний капітал.

Актуальність теми статті зумовлена потребою реформування 
внутрішньопартійних структур з метою забезпечення належно-
го рівня демократизації партії та її ефективності у міжпартійній 
конкуренції.

Дослідженню ролі, функцій партій в політичній системі, а також 
внутрішньопартійній організації присвячено роботи багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Важливу роль у вивчені партійної 
структури та відносинам в середині партійної організації відіграють 
праці М. Дюверже, Дж. Міль, Р. Міхельс, М. Вебер, Ж. Блондель, 
А. Лейпхард, В. фон Тізенгаузен, Ф. Анкерсміт, Дж. Сарторі, 
О. Лафонтен, С. Гантінгтон, Ф. Закарія, Д. Растоу, О. Соловьов, 
М. Ільїн, М. Маяцкій, Ф. Шміттер та ін.

Серед представників української політичної науки ґрунтовні 
роботи, присвячені внутрішньопартійним відносинам та струк-
турі політичної партії належать таким авторам, як В. Бебик, 
М. Головатий, Б.Гагалюк, В. Денисенко, С. Конончук, Л. Кормич, 
Ю.Левенець, Дж.Мейс, І. Павленко, Ю. Романюк, Ф. Рудич, С. Рябов, 
Ю. Шайгородський, Ю. Шведа, Ю. Якименко, О. Ярош, Т. Плахтій, 
Т. Бевз та ін. 

Метою статті є визначення на підставі аналізу внутрішньопартій-
ної організації вітчизняних політичних партій, шляхів їх рестуктури-
зації в умовах конкуренції за електоральний капітал.
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Варто зазначити, що партійне керівництво вітчизняних партій 
не схильне до демократизації внутрішньопартійних відносин, через 
побоювання втратити свій вплив. Але слабка внутрішньопартійна 
комунікація, недопущення рядових членів партії до прийняття 
партійних рішень та закритість партійної еліти гальмує процеси по-
сткомуністичних трансформацій. 

Для подолання олігархізації партійної структури необхідною умо-
вою виступає забезпечення можливості впливу рядових членів партії 
на партійну політику, висування кандидатів на внутрішньопартій-
них виборах, прозорість процесу прийняття рішень на місцевому і 
центральному рівнях партійної організації, свобода внутрішньопар-
тійної дискусії, критика партійної політики і рішень керівних органів 
партії, що власне і основою внутрішньопартійної демократії. Таким 
чином, у процесі демократизації українського суспільства важлива 
роль належить механізмам будівництва внутрішньопартійних від-
носини на засадах демократизації.

М. Оферле розглядає політичні партії як підприємства, що бо-
рються у конкурентній боротьбі за отримання прибутку. Таким 
чином партії як підприємець на ринку мають обміняти свої ідеї, 
цінності, викладенні в програмі на підтримку з боку електорату. 
Саме завдяки цій підтримці партія здобуває владу, а тому не лише 
ефективність виборчої кампанії, але й подальший розвиток пар-
тії залежить від раціонально організованої внутрішньопартійної 
структури. 

Отож під реструктуризацією партійної організації слід розуміти 
якісні зміни у внутрішньопартійній структурі, запровадження яких 
забезпечать не лише демократизацію внутрішньопартійної взаємо-
дії, але й посилять конкурентоздатність партії на партійному ринку 
у боротьбі за електоральний капітал.

В основі поняття реструктуризації, як зазначає Т. Плахтій, лежить 
уявлення системного аналізу про те, що зовнішні якості систем, зо-
крема соціальних, якими є організації, визначає їх структура [56]. 
Тобто для зміни якостей організації слід змінити її структуру або, 
іншими словами, здійснити її реструктуризацію.

Г. Морган визначає що ефективна структура будь-якої організації 
в умовах ринку визначається передусім задачами які стоять перед 
організацією. Тобто в умовах стабільного функціонування, коли 
зовнішнє середовище не формує нових вимог, організаційна струк-
тура має ієрархізовану систему формальних посад, що забезпечує 
повсякденне управління організацією. До того ж відповідальність 
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за виконання кожним актором своїх функцій залежить від його місця 
у ієрархії, тобто чим вищий щабель організаційної піраміди посідає 
особа тим вищий рівень її відповідальності у системі прийняття та 
реалізації внутрішньоструктурних рішень.

Зі зміною зовнішнього середовища, що породжує нові виклики до 
системи слід змінювати і систему управління в бік децентралізації та 
перерозподілу ролей в середині організації [4]. 

Розглянувши структуру вітчизняних партій, очевидним стає що 
вони представляють собою централізовані та жорстко ієрархізовані 
організації з обмеженим рівнем внутрішньопартійної демократії. 
Про це свідчать статутні документи партій. Зокрема партійний 
статут фіксує форми організації, методи партійної роботи та прин-
ципи внутрішньопартійної взаємодії. Процеси формування ієрархії 
всередині партії, структура вертикальної та горизонтальної взаємодії 
знаходять своє закріплення у нормах статуту політичної партії. 

Також у статутах політичних партій в Україні недостатньо уваги 
приділяється механізмам підвищення активності рядових членів пар-
тії та їх залучення до процесу прийняття партійних рішень (зокрема, 
щодо висування кандидатів у депутати). При цьому, організаційні та 
політичні функції з’їзду партії досить часто дублюються повноважен-
нями Політичної ради партії та виконкому, які по суті здійснюють 
керівництво внутрішньопартійними відносинами.

Однією із головних причин закритості прийняття партійних рі-
шень та непрозорості внутрішньопартійної взаємодії виступає про-
блеми фінансового забезпечення як поточної діяльності партійних 
структур так і участі партії у виборчих кампаніях. 

На сучасному етапі розвитку політичної системи України від-
бувається трансформація партійної системи, пов’язана із повернен-
ням до парламентсько-президентської республіки яка, передбачає 
утворення коаліції у парламенті з метою формування уряду, та зі 
змінами виборчої системи. Проте залишається тенденція доміну-
вання партій лідерського типу, які представляють інтереси певних 
фінансових та промислових груп. Водночас у цій тенденції є два 
вийнята. 

По-перше це Політична партія «Опозиційний блок», що сфор-
мована на рештках колись впливової Партії регіонів із втратою 
«лідера-обличчя» і не спроможністю одному з нових лідерів партії 
втілювати партійний бренд, запропонувала такий феномен як пар-
тійне співголовування. 
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По-друге з контексту партій лідерського типу вибивається 
«Українське об’єднання патріотів – Укроп», яка хоч і має формаль-
ного лідера, але у суспільній свідомості його імідж не ототожнюється 
з брендом політичної партії. Крім того слід зазначити що нові зміни 
до редакції статуту політичної партії свідчать про деяку, достатньо 
виважену, тенденцію до демократизації внутрішньопартійних від-
носин. Так в статуті політичної партії задля підвищення активності 
рядових членів партії передбачені засоби заохочення. А також ство-
рений механізм, що унеможливлює узурпацію влади в Партії, – так 
зване «право 1/3». За цими нормами 1/3 організацій нижчого рівня 
можуть ініціювати питання вотуму недовіри до керівних осіб орга-
нізацій вищого рівня, і такі питання повинні бути розглянуті вищим 
керівним органом такої організації. Це стосується як Голів комітетів 
первинних осередків, так і Голови Партії. Крім того до регіональної 
структури партії введено первинні осередки, які створюються в меж-
ах вулиць, кварталів, мікрорайонів у містах або в межах села, сели-
ща, об’єднаної територіальної громади, міста районного значення. 
Серед статутних інновацій слід також відзначити розширення прав 
членів партії щодо можливості впливу на формування виборчого 
списку партії, що затверджується з’їздом, а також право оскаржувати 
рішення керівних органів партії. Таким чином рядові члени партії 
отримують можливість впливати на процес прийняття внутрішньо-
партійного рішення[8].

У цілому ж більшість політичних партій України характеризують-
ся централізацією партійного управління та обмеженістю внутріш-
ньопартійної демократії. 

В електоральний період діяльність політичної партії спрямована 
на досягнення визначеного результату, що передбачає врахування 
громадської думки, мотивів голосування виборців. 

Одним із головних чинників, здатних забезпечити підтримку ви-
борців, виступає діяльність лідера партії («локомотиву рейтингу», 
який очолює виборчий список партії). З одного боку, ідентифікація 
партії із лідером сприяє позиціонуванню політичної партії у вибор-
чому просторі, раціоналізує вибір громадян, зводячи до параметру 
оцінки діяльності лідера, спрощує його. З іншого боку, це стимулює 
створення партій лідерського типу з авторитарною внутрішньою 
організацією та зосереджує виборчу кампанії партії виключно на осо-
бистості лідера та його обіцянках, а не на ідеології та програмових 
засадах. 
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Виходячи з цього однозначною потребою вітчизняних партій 
є необхідність їх реструктуризації, що забезпечить формування 
ефективної організаційної структури здатної відповідати на сучасні 
виклики політичного процесу. Така реструктуризація передбачає 
заміну класичної ієрархізованої структури на мобільну організацію, 
що б враховувала регіональні особливості партійної структури та 
забезпечувала належний рівень внутрішьопратійної демократії з ви-
соким спектром рольової функціоналізації. Таким чином у структурі 
партії будуть створенні органи що відповідають за різні функції, а 
влада буде розподілена пропорційно між цими органами. Крім того 
у партії мають створюватися тимчасові структури спеціалістів, що 
забезпечать управління окремими проектами направленими на ви-
рішення специфічних завдань, особливо в період виборів.[4]. 

Таким чином реструктуризація партійної структури забезпечить 
перерозподіл влади в межах партійної організації, а також забезпе-
чить активність членів нижчого рівня партійної структури внаслідок 
зменшення керівної ролі партійного ядра у контролі інформаційних 
потоків та прийнятті управлінських рішень. 

Деякі науковці вважають що реструктуризація партій в Україні 
не відбувається через те що партії у більшій мірі є лідерського типу, 
а лідер партії є партійним брендом, без якого не можливо провести 
успішну виборчу кампанію. Саме тому партійні лідери і не допуска-
ють децентралізації внутрішньопартійного управління. 

Проте мусимо не погодитись з таким баченням, адже реструкту-
ризація партій не обов’язково веде до зміни партійного брендингу, 
адже з погляду іміджевих технологій, виборча кампанія і в подаль-
шому може акцентувати увагу саме на іміджі партійного лідера як 
«символа» партії, у випадку як що така стратегія забезпечує перемогу 
партії.

Тому партійним лідерам не слід боятися реструктуризації пар-
тійних структур, адже це забезпечить їх ефективну конкуренцію на 
політичному ринку, а отже партія перетвориться на успішний, само-
реалізуючий проект, тобто продукт який буде успішно продаватися 
на електоральному ринку. 

Сучасні партійні організації у їх незмінному вигляді перетворю-
ються на неконкурентний товар, продаж якого надто дорого коштує 
їх лідерам. З огляду на це Т. Плахтій зазначає: «Занепад політичних 
партій змушує їх лідерів звертатися до більш потужних організацій – 
олігархічних кланів за фінансовою підтримкою для доступу до медіа 
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з метою утримання актуальності та пізнаваності свого бренду, який 
із вказаних вище причин не відповідає реальності. Це приводить до 
втрати самостійності політичних партій і встановлення зовнішнього 
управління над ними зі сторони олігархічних кланів, які у такий спо-
сіб стають основними вигодонабувачами від їх діяльності» [5]. 

Саме через такі процеси політичні партії з інститутів артикуля-
ції інтересів суспільства, перетворюються на механізм каналізації 
інтересів окремих олігархічних груп у центрі прийняття рішень, 
яким в умовах парламенсько-президенської республіки є парламент. 
У результаті від партії залишається, реально діючим лише її ядро ор-
ганізації та керівні органи на місцях. Т. Плахтій повязує цей процес 
з такими причинами:

– організаційні (фінансові) витрати на повноцінне забезпечення 
діяльності партійної організації такі ж за обсягом, як і на створення 
в ЗМІ партійного бренду;

– вплив медіа на електоральний вибір є більш ефективним, ніж 
повноформатна діяльність існуючих політичних партій; 

– наявні місцеві організації політичних партій створюють лише 
проблеми вигодонабувачам – вони можуть мати власну позицію, яка 
дуже часто суперечить позиції суб’єктів зовнішнього управління[5].

Не можна не погодитись з Т. Плахтієм, який стверджує, що ре-
структуризація українських політичних партій передбачає вибір:

– змінної структури політичних організацій;
– динамічної мережі та принципів її функціонування;
– сукупності усіх передбачених нею внутрішньоорганізаційних 

процесів;
– системи контролю за перебігом внутрішньоорганізаційних 

процесів;
– порядку розгортання змінної структури;
– концепції діяльності політичних організацій зі змінною струк-

турою – динамічною мережею, яка охоплює основні задачі діяльності, 
вимоги до діяльності, структуроване поле діяльності, методологію 
діяльності, технологічний процес діяльності;

– засад фінансування політичних організацій зі змінною струк-
турою – динамічною мережею[4]. 

Така реструктуризація повинна забезпечити не лише ефектив-
ність партій як «підприємства» на ринку політики, але й відповіда-
ти потребам демократизації внутрішньої структури, що зменшить 
рівень олігархізованості партії. Внутрішньодемократичні партії 
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з високим ступенем участі в управлінні її членів, забезпечить не 
лише легітимізацію партійної еліти, але й у наслідок виборів, забез-
печить легітимність усієї політичної системи, а отже її стабільність і 
демократизацію.

Слід зазначити що після «Революції гідності» відбулися зміни 
в технологіях побудови політичних партій як тих, що сформувались 
до 2013 так і тих що формували свої структури в революційний та 
і в післяреволюційний період. В. Карасьов зазначає: «З погляду по-
будови, політичні партії стали більше формуватися «знизу», спира-
ючись на активну громадянську позицію людей. Партії інтенсивно 
займаються ребредингом, рекрутингом нових кадрів на базі активної 
співпраці з новими політичними акторами – активістами, «новими 
героями» (учасники АТО, волонтери та ін.), громадськими орга-
нізаціями. Нові партії – це партії горизонтальні, а не вертикальні, 
громадянського, а не лідерського типу» [6]. 

Політолог зазначає що зміни в технологіях структуризації партії 
мають дві тенденції. «З одного боку, старі партії намагаються сліду-
вати сучасним тенденціям, бути більш відкритими, залучати до своїх 
лав громадських активістів. З іншого, молоді партії заявляють про ам-
біції створити якісно нові організації «з нуля»: – зазначає політолог.

Безумовно сьогодні головний ідеологічний фокус політичних 
партій зосереджений на патріотичному, правозахисному та інтегра-
ційному напрямках. Партії намагаються допомагати людям у захисті 
їх прав від свавілля влади, корупції, несправедливості. Характер ді-
яльності партій також зазнає змін. Партії дедалі більше працюють 
у «полі», організовують та беруть активну учать у пікетах, мітингах, 
флеш-мобах, протестних заходах.

Змінюється і тип взаємодії з прихильниками. Цьому сприяє 
активне використання соціальних мереж і мобільних технологій, 
краудсорсингу тощо. Однак, застерігає В. Карасьов, незважаючи на 
позитивні тенденції, партії продовжують діяти в умовах застиглого 
політичного режиму. Тому поки вони залишатимуться політични-
ми клубами, електоральними машинами, спрямованими на вико-
нання інструментальних функцій, передусім, на участь у виборах. 
Особливістю таких партій є нестабільність рейтингів, а нарощування 
популярності може відбуватися за рахунок гучних PR-акцій (сканда-
лів, провокацій тощо) [6]. 

Однак на противагу В. Карасьову А. Колодій заперечує масш-
табність змін в процесах партійної організації в Україні, зокрема 
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дослідниця вказує: «Майдан не справив великого впливу на способи 
творення політичних партій та їх типологію. Політична складова 
Майдану була слабкою і не відповідала на ті виклики, які постали 
перед політичною системою України. Лідери тодішньої опозиції, 
замість того, щоб вести – пристосовувались, а громадський сектор 
не зміг ні виявити зі свого середовища нових політичних лідерів, ні 
створити масовий рух, на основі якого постала б нова організова-
на політична сила». Умовно поділяючи партії на «старі» та «нові» 
дослідниця відносить до нових партій «Блок Петра Порошенка», 
«Народний фронт» і «Самопоміч» (яка набула загальноукраїн-
ського значення тільки після Майдану), а також «Опозиційний 
блок». До старих – ВО «Батьківщина, Радикальну партію О. Ляшка, 
ВО «Свобода», «Громадянську позицію»

Безумовно БПП організована під лідера і є партією універсального 
типу. Про що свідчить відсутність чіткої ідеології, а виборча плат-
форма стала фактично програмою діяльності партії. Структурно 
партія організовано навколо лідера, що є локомотивом її рейтингу. 

Об’єднання «Самопоміч» дещо відрізняється більшою відкри-
тістю, наближеністю до громадянського суспільства та його вимог, 
принциповістю членів фракції в питаннях голосувань. Водночас, 
партія наближається до двох попередніх партій наявністю лідера, з 
потужними управлінськими функціями[6]. 

Про відсутність нових політичних партій в організаційному плані 
говорить і І Кресіна заначаючи, що «т.зв. нові партії (нашвидкуруч 
організовані після Майдану) практично нічим не відрізняються від 
старих. І ті, й інші – це лідерсько-корпоративні об’єднання з непро-
зорим фінансуванням.

Аналіз партійних структур України на сучасному етапі функціо-
нування дозволяє зробити наступні висновки:

– партії залишаються, у більшій мірі, фінансово залежними від 
олігархічних груп, виконуючи функцію репрезентації інтересів цих 
груп у парламенті;

– здебільшого сучасні партій, не є класичними партіями, адже 
не мають розгалужених мереж первинних осередків, діяльність яких 
носить формальний характер;

– партії зберігають централізовану, ієрархічну структуру, з низь-
ким рівнем внутрішньопартійної демократії.

Крім того в Україні так і не створено політичної партії яка б пред-
ставляла інтереси середнього класу.
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Отже враховуючи все вище перераховане успішною політичною 
партією в Україні, яка б була незалежною від олігархату і опиралась 
на розгалужену децентралізовану структуру не лідерського типу 
могла б стати партія, яка б представляла інтереси середнього класу. 
Внутрішня структура такої партії повинна базуватись на адхократич-
них засадах, з динамічною та розгалуженою мережею управління.

Т. Плахтій зазначає, що участь у діяльності партії повинна базу-
ватися на трирівневому членстві:

– 1-й рівень – члени організації, які систематично беруть участь 
у зборах і виробляють, узгоджують, приймають та виконують усі 
рішення;

– 2-й рівень – кандидати у члени організації, які за бажанням мо-
жуть бути присутніми на зборах з дорадчим голосом і брати участь 
у виконанні частини рішень;

– 3-й рівень – прихильники, які цікавляться діяльністю органі-
зації та, за бажанням, долучаються до заходів, що вона організовує 
в рамках своєї статутної діяльності[4]. 

При цьому структура партії у різних регіонах держави повинна 
мати відповідні підрозділи, які б працювали над вирішенням вузько-
спеціалізованих завдань, з огляду на регіональні особливості елек-
торату. Слід зазначити, що структурна організація партії повинна 
бути змінною відповідно до ситуації, що складається у зовнішньому 
середовищі. Таким чином основною ланкою партійної структури, що 
представляє динамічну мережу є обласний осередок партії. Рішення 
в партійному осередку обласного рівня повинно прийматися ко-
легіально, через метод мозкового штурму, що дозволить віднайти 
нестандартні підходи до вирішення як поточних так і стратегічних 
питань функціонування партії.

Районні та місцеві ланки партій організовуються з невеликої 
кількості постійно діючих членів кожен з яких займається реалі-
зацією окремо поставлених завдань, створюючи організаційну 
групу, яка ліквідується, або переорганізовується відповідно до про-
фесійних та творчих здібностей членів команди після вирішення 
поставлених задач. Таким чином втрачається потреба ієрархічної 
організації місцевих партійних осередків на основі постійно діючої 
структури. Центральні керівні органи партії приймають рішенні 
шляхом узгодження позицій обласних осередків за всіма напрямка-
ми та профілями партійної діяльності з урахуванням регіональної 
специфіки.
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Отже саме через реструктуризацію внутрішньопартійної орга-
нізації на засадах демократизації лежить шлях до успішності і не-
залежності політичних партій та перетворення їх в реально діючий 
інститут артикуляції та агрегації інтересів суспільства, а не окремих 
олігархічних груп, що забезпечить успішний процес демократизації 
усієї політичної системи держави та її легітимізацію.
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цієї групи суб’єктів є дуже небезпечною та мало керованою. Дії молодих 
громадян можуть бути непередбачувані та спонтанні, не заплановані орга-
нізаторами протидії. Органи влади часто недооцінюють молодих громадян, 
як малодосвідчених, чим ще більше загострюють конфлікт. 

У сучасному світовому політичному процесі часто прослідковуєть-
ся назрівання та протиборство в політичному конфлікті між різними 
суб’єктами. Політичний конфлікт стає ключовим шляхом вирішення 
окремих групових чи індивідуальних інтересів суб’єктів політичного 
процесу. Одні суб’єкти політики спонукають до публічної проти-
дії, як способу впливу на інших політиків чи політичну силу, інші 
суб’єкти політики намагаються уникнути назрівання політичного 
конфлікту, що в кінцевому результаті може призвести до ще більшої 
боротьби та протиборства.

Одними з найбільш амбіційних та рішучих суб’єктів політики є 
саме молодіжні організації та групи. Питання молодіжної політики 
є найбільш дискусійними та актуальними. Часто на питаннях моло-
діжної політики намагаються маніпулювати свідомістю громадян, але 
сучасна прогресивна та не байдужа молодь змушує до об’єктивних 
змін та рішучих дій органи державної влади. Саме за допомогою 
прямого протиборства молодь відстоює власне бачення та бажання 
щодо суспільно-політичного розвитку держави. 

Основою для написання статті стали офіційні видання, Закони 
України, наукова література й періодичні видання, зокрема 
праці Є. Бородіна, М. Перепелиці, М. Головатого, І. Ільїнського. 
Політологічний словник за ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка 
розкривають визначені поняття. 

Основною метою статті є дослідження теоретичних основ участі 
молоді та молодіжних груп і рухів в політичному процесі та вплив 
молоді на органи влади за допомогою політичного конфлікту. 

Сутність термінології понять «молодь», «молодіжна політика», 
«молодіжний рух» формувались історично. У первіснообщинному 
ладі тривалість життя людини складала приблизно дев’ятнадцять-
двадцять років, а тому поняття молоді взагалі не існувало. Історичні 
факти підтверджують, що в Стародавньому Римі люди жили 
приблизно 27 років, що також унеможливлювало виділення такої 
категорії, як «молодь». Уже в першій половині XIX ст. в Англії вва-
жалося, що хлопець у віці дванадцяти років був практично дорос-
лою людиною. А по статистичним даним у Росії в XIX ст. середня 
тривалість життя складала 48 років. А тому, можемо констатувати, 
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що довгий  період історичного розвитку людства виокремлення 
категорії «молодь» та надання їй політичної наповненості було 
неможливим, оскільки людина швидко переходила із дитинства 
у етап дорослого віку.

У зв’язку з прогресивними змінами у суспільстві та покращенням 
тривалості життя людей саме праця потребувала виокремлення 
фізичної та розумової зрілості, з формуванням спеціальних профе-
сійних знань та вмінь. А тому виникає потреба у навчанні в закладах 
освіти, а сам процес навчання потребував певного часу. А тому, між 
дитинством і зрілістю почав збільшуватися віковий проміжок, який 
почали називати «молодіжний вік». 

У сучасній Україні нормативному закріпленню і науковому до-
слідженню сутності молоді уже приділено увагу.

У сучасній українській політичній науці автори приділяють зна-
чну увагу поняттям, таким як: «молодіжна політика» та «молодіжний 
рух», як ключовим поняття в політичному процесі, що стосується 
саме молоді. Адже, саме через молодіжну політику формуються мо-
лодіжні рухи та виникає політичний конфлікт.

У політологічному словнику за редакцією М.Ф. Головатого та 
О.В. Антонюка надано характеристику даним поняття. «Молодіжну 
політику» встановлюють як систему ідей, теоретичних положень про 
місце і роль молоді, молодого покоління в суспільстві, практична ді-
яльність суб’єктів такої політики, частина політики держави із соці-
алізації молодих громадян і відтворення трудових ресурсів. А термін 
«молодіжний рух» визначають, як один з компонентів суспільно-
політичної системи, представлений організованими у відповідний 
спосіб молодіжними структурами, діяльність яких спрямована 
на реалізацію інтересів молоді, на утвердження своєї специфічності 
і власної ролі у суспільстві [5; с.492].

Науковці відзначають, що зародження молодіжного руху на тери-
торії сучасної України сягає XI-XII ст., коли за даними Іпатіївського 
літопису, формуються церковні братства «братчини». Історія щодо 
території сучасної України показує, що формування об’єднань мо-
лодих прогресивних членів суспільства створює серйозний вплив 
на органи державної влади з метою задовольнити власні інтереси. 

У сучасній Україні молодіжні організації (рухи) були та залишають-
ся організаторами та ініціаторами багатьох соціально важливих подій, 
а саме: студентське голодування 1990р., Конгрес Української молоді 
«Молодь за соціальний прогрес і злагоду у суспільстві» (1997р.), Перший 
всеукраїнський форум молоді «Молодь за майбутнє» (1999р.).
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Не менш важливим є діяльність національної ради з питань 
молодіжної політики при Президенті України – це консультативно-
дорадчий орган, покликаний сприяти постійному удосконаленню 
політики щодо молоді [5, с. 493-495]. 

Процес формування нормативної бази державної молодіжної по-
літики незалежної України почався ще за часів СРСР. На території 
України до проголошення незалежності була здійсненна молодіжна 
політика за таким механізмом: основна її частина проводилась че-
рез ВЛКСМ (фактично єдина молодіжна організація), інша – через 
державні органи освіти, охорони здоров’я, оборони, внутрішні спра-
ви, держкомспорт, інформаційні відомства, культосвітні заклади 
тощо. Уже в 1990 році в Україні були започатковані сучасні підходи 
до розроблення і впровадження державної молодіжної політики. 
Головними державними структурами, що опікувалися справою 
створення молодіжного законодавства, стали Комісія у справах мо-
лоді Верховної Ради УРСР дванадцятого скликання та Міністерство 
у справах молоді і спорту УРСР [3, с. 17].

У нормативно правовому аспекті правники намагаються чітко ви-
значити цінність та сутність молодіжної політики, а тому з настанням 
незалежності України депутати Верховної ради України приймають 
закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні» (від 5 лютого 1993р.), у який внесено ряд поправок остання 
від 01.01.2017 року. Даний закон визначає рівні можливості для моло-
дих громадян в бажанні реалізувати свій потенціал, а також визначає 
гарантії держави для підтримки молодого населення.

Саме цим законом чітко встановлено, що молодь, молоді грома-
дяни – це громадяни України віком від 14 до 35 років. Питання щодо 
вікових меж визначення молоді досить дискусійне і тривалий час 
не має єдиної думки між науковцями та законотворцями, але вра-
ховуючи нормативне затвердження меж від 14 до 35 років, їх варто 
враховувати при аналізі політичних процесів та взаємодії влади саме 
з цією активною частиною населення.

Окрім того, на теперішній час, врегульовано питання щодо мо-
лодіжних організацій, а саме Законом України «Про молодіжні та 
дитячі громадські організації». Цей Закон визначає особливості ор-
ганізаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і 
дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення 
їх діяльності.

Закон регламентує, що молодіжні громадські організації – 
об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є  здійснення  
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діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соці-
альних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів, 
а дитячі громадські організації – об’єднання громадян віком від 6 до 
18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалі-
зацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення 
власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне ста-
новлення як повноправних членів суспільства [7; ст. 1]. 

Тобто, законодавець чітко встановлює вікові рамки при створенні 
громадських та дитячих громадських організацій, а тим самим визна-
чає категорію громадян за віком які є молодим населенням країни та 
підпадають під дію законодавства про молодіжну політику.

Також, законодавець визначає категорії неповнолітніх і малоліт-
ніх громадян при настанні кримінальної відповідальності, і в таких 
випадках, держава створює особливі механізми для притягнення та 
відбування покарання злочинців. 

У першочергових редакціях в законодавстві вік молоді вста-
новлювався від 14 до 28 років, на теперішній час внесено зміни та 
збільшено вікові межі молодого населення, але лише збільшен-
ням вікових меж проблему молодіжної політики не можливо 
вирішити.

У 2013 році Указом Президента України затверджено Стратегію 
розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, 
якою визначено, що одним із пріоритетних завдань органів дер-
жавної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого 
суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення 
роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політи-
ки, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Законодавцем визначено проблемні питання щодо реалізації 
державної політики щодо молоді, та встановлено програму заходів 
задля вирішення цих проблем.

На теперішній час говорити про активний розвиток молодіжної 
політики не можливо. Реформаторська діяльність законодавця в усіх 
напрямках життєдіяльності населення обмежує його можливість 
приділити належну увагу саме молодіжній політиці, а тим самим 
створює загрозу вияву невдоволення окремих молодіжних громад-
ських організацій.

Сучасні політичні реалії показують, що талановита молодь нама-
гається реалізувати себе у інших країнах, а молодь, яка намагається 
реалізувати себе у власній країні, самостійно, часто розчаровується 
у політичній системі. 
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Проаналізувавши основні правові акти в галузі молодіжної по-
літики держави можна стверджувати, що з початку незалежності 
української держави влада намагалася побудувати політику захисту 
молодого населення та надання певних соціальних гарантів, але 
з браком матеріального ресурсу та чіткого механізму дій питання 
молодіжної політики залишається актуальним.

Нормативно-правова база щодо реалізації державної молодіжної 
політики постійно доповнювалася змінами, напрацьовувалася, але 
ще й досі потребує удосконалення. Політичний конфлікт став про-
явом незадоволення діями влади у молодого населення, в тому числі 
щодо подальшого напрямку політики держави.

В силу сучасних політичних процесів науковцями-політологами 
все частіше зосереджується увага на молодому поколінні на їх полі-
тичному світосприйнятті та баченні подальшого вектору державного 
розвитку.

Українським народним депутатам варто враховувати той факт, 
що саме в рамках Революції на Граніті основними активістами була 
молодь через свої організації, що стрижнем вибору напрямку роз-
витку країни на Революції Гідності була молодь, а тому не можна 
недооцінювати та нехтувати необхідними правами та гарантіями 
підтримки в розвитку молодого населення.

Якщо проаналізувати склад Верховної ради України восьмого 
скликання, то кількість депутатів, а саме молоді віком до 35 років, не є 
значною (36 депутатів включаючи 1982 р.н. з 421), а тому механізми 
щодо реалізації молодіжної політики не є ефективними. 

Переважна більшість народних обранців акцентують увагу 
на проблемах, які вирішують локальні проблеми окремого виборчого 
округу чи власні інтереси, що порушує системний підхід до вирішен-
ня проблеми.

Звичайно, про статус молодого населення в політичній системі 
не можливо говорити лише на підставі прямого зарахування молоді 
до органів влади. А тому при включенні молодих людей до структу-
ри влади варто враховувати ступінь їх активності в різних формах 
політичної діяльності і, найголовніше, важливо оцінити рівень їх са-
моідентифікації з цими структурами. Якщо рівень самоідентифікації 
молодих громадян високий, то він передбачає самовідчуття власної 
причетності до прийняття управлінських рішень, молода особа про-
являє високий ступінь інтегрованості у політичне життя суспільства 
та ототожнює себе в якості суб’єкта владних повноважень, а отже і 
можливого учасника політичного конфлікту. 
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Форми участі молоді в сучасному політичному житті суспільства 
можуть бути досить різноманітні. Такими формами можуть бути, 
як залучення в рамках молодіжної організації чи соціальної групи 
у політико-владні відносини, так і залучення в безпосередній процес 
прийняття рішень і управління. У сучасному світовому політичному 
процесі велике значення відіграє інформаційна діяльність та вплив 
на свідомість громадян за допомогою засобів масової інформації. 
Загалом, в такій діяльності переважна більшість учасників саме мо-
лодь, яка в рамках електронних ресурсів може організовувати зібран-
ня, об’єднувати однодумців, провокувати до агресивних дій, а тому, 
сучасним механізмом у протидії між окремими суб’єктами політики 
є саме інформаційний вплив на маси. 

Політична участь є важливим компонентом політичного життя 
суспільства. Вона може бути прямою чи опосередкованою, що не 
зменшує її значимості, професійною чи непрофесійною, організо-
ваною чи стихійною. При кожній формі участі молоді громадяни 
переслідують певну мету, одні реалізовують почуття патріотизму, 
інші задовольняють потребу самореалізації та самовираження.

У політичному конфлікті за участю молодого покоління досить 
часто протиборство набуває великих масштабів та стає неконтр-
ольованим, а отже небезпечним для життя та здоров’я протесту-
вальників та пересічних громадян. Оскільки, молодь яка у хаосі 
суспільно-політичних процесів не може визначитись з подальшими 
планами на майбутнє, при відсутності стабільного розвитку усіх га-
лузь у суспільстві, стає розгубленою, невпевненою у власних силах 
та агресивною. 

Молоді громадяни стають негативно налаштовані проти органів 
влади і досить часто не маючи власної позиції з приводу окремих 
політичних питань, які стали конфліктними, вони підтримують 
протилежну позицію відносно органів влади, тим самим показують 
свою неосвідченність. Однак, існують і освідченні молодіжні органі-
зації, які досліджують проблемні питання і пропонують варіанти ви-
рішення у напрямку політики, яка безпосередньо їх стосується, такі 
протиріччя є позитивними шляхами протиборства у конфлікті.

Політичний конфлікт може бути позитивним для молоді і моло-
діжної політики лише у тому випадку, коли його можливо врегулю-
вати і сторони йдуть на поступки. В іншому випадку конфлікт може 
привести до деструктивних наслідків для розвитку не лише молоді, 
а й усіх громадян у суспільстві загалом.
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Важливим завданням для політичного конфлікту за участі тако-
го суб’єкта, як молодь, є вибір правильного способу врегулювання 
конфлікту, а це залежить від багатьох чинників, а саме таких як: 
врахування приналежності громадян до молодіжних організацій, 
визначення місця і часу здійснення протиборства, виокремлення 
політичних лідерів та орієнтація масштабів його підтримки, вмін-
ня сторін домовлятися та йти на компроміси з метою вирішення 
протиборства. 

Досить часто молодіжні організації бувають радикально налашто-
вані, що зменшує усі шанси до мирного та компромісного вирішення 
протиріччя. Адже основна мета в радикальних політичних конфлік-
тах абсолютна зміна політичної системи управління державою, що 
являє собою зміну напрямку політичного розвитку країни та повна 
зміна владного апарату на усіх рівнях. 

Політичний конфлікт за участі молоді, як суб’єкта політики 
повинен слугувати для органів влади певним сигналом, щодо по-
рушення у суспільстві стабільної системи взаємодії між органами 
влади і окремими групами суспільства. Порушення суспільної 
рівноваги є проявом не ефективного нормативного закріплення та 
не досконалого механізму дій щодо урегулювання або удосконален-
ня молодіжної політики. З метою формування у молоді ціннісних 
орієнтацій щодо держави та нових уявлень про систему функціо-
нування органів влади, органи державного управління не можуть 
замовчувати проблемні питання, а терміново повинні створювати 
шляхи для їх вирішення.

Це не означає, що у суспільстві більше не буде політичних кон-
фліктів, адже протиборство є складовою частиною суспільного 
життя та стимулом для самореалізації і підвищення власного рівня 
зайнятості. А тому, проблемним питанням залишається не лише 
бездіяльність органів влади (хоча це і є першочергова проблема), а й 
суспільно-політична свідомість молодих громадян та бажання до змін 
разом зі змінами у законодавстві та політичній системі загалом.

На суспільну свідомість молодого населення, а отже і на політич-
ну свідомість, впливають багато чинників. У сучасній Україні існує 
багато об’єднань молодих громадян, які зареєстровані і такі що не 
зареєстровані. Інтереси таких груп дуже різноманітні та розсіяні. Від 
любителів класичної літератури, до видатних хіміків та математиків, 
від консервативних прибічників окремих існуючих політичних течій, 
до прибічників космічних нелюдських форм правління (наприклад 
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значна підтримка молоддю на виборах Дарта Вейдера в Одесі), або 
взагалі групи абсентиїстів, які взагалі не цікавляться політикою. 

Науковці політологи звертають увагу, що участь молоді в полі-
тичному житті має ряд особливостей, якими не потрібно нехтувати 
політичним діячам. Вони пов’язані з сутнісними характеристиками 
цієї соціально – демографічної групи і тим специфічним місцем, яке 
займає молодь у суспільному житті.

Під час реалізації своєї соціальної функції молодь набуває соці-
альної зрілості, проходить стадію становлення в якості суб’єкта сус-
пільних відносин. Такий прояв соціальних якостей молоді пов’язаний 
зі специфічним її соціальним становищем і визначає закономірності 
процесу соціалізації в конкретних суспільних умовах. Це об’єктивно 
створює підстави на особливі форми і ступінь участі молоді в по-
літичному житті і визначає її особливості, як суб’єкта політичних 
конфліктів. Такими особливостями можна назвати: 

незавершеність становлення власної суб’єктності в соціально-
політичних відносинах; 

специфічність соціального стану молоді, а саме відсутність стій-
ких переконань, неоднозначна позиція молодих людей в соціальній 
структурі, відносно невисокий соціальний статус, обмеженість со-
ціальних зв’язків. Такі особливості молоді ставлять її в нерівне поло-
ження з економічно і соціально більш розвинутими групами. А тому, 
створюється середовище сприятливе для різного роду конфліктів, які 
в свою чергу можуть мати політичні ознаки;

специфічність молодіжної свідомості, яка обумовлена, як віком, 
так і станом молоді як соціальної групи.

Молодіжній свідомості притаманні такі види свідомості, як: ла-
більність, трансгресивність, екстремальність.

Лабільність свідомості ґрунтується на недостатній твердості 
життєвих позицій, невизначеності соціальних орієнтацій, оскільки 
соціальні позиції не набули стійкої форми, а процес формування 
моральних переконань не закінчений. У зв’язку з відсутністю сфор-
мованої власної позиції напрямок політичних переконань набуває 
спонтанний характер і залежить від впливу зовнішніх факторів, і 
можливо звичайного окремого випадку. 

Трансгресивність – це здатність свідомості подолати перешкоди 
між існуючим і новим простором, переносити зразки майбутнього 
у власне життя. Вона реалізується в індивідуальній і груповій побудо-
ві соціальної реальності та макро- і макрорівні. В процесі  соціальної 
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побудови реальності молоді люди орієнтуються, як правило, на 
референтні групи, які відрізняються більш високим статусом і пре-
стижем, більш успішні у сучасному світі. Ці зразки закріплюються у 
молодих людей в формі очікування. Але задовольнити ці очікування 
вдається не усім. Якщо збільшується межа між бажаннями особи і 
можливостями їх задовольнити, то політичні установки набувають 
екстремальної форми.

Під екстимальністю молодіжної свідомості розуміють різні прояви 
максималізму в свідомості і крайності в поведінці на груповому та 
індивідуально-особистісному рівнях. 

Свідомість молодого населення піддається впливу різних факторів 
таких, як: економічні, політичні, соціальні. Під їх впливом відбуваєть-
ся усвідомлення молодим населенням власного стану в суспільстві і 
об’єднання групових інтересів. Тоді молодь стає політичною силою. 

Однак, шляхом маніпуляції несформованою свідомістю молоді, 
особливо за допомогою засобів масової інформації, можливо досяг-
нути асоціальних результатів, перетворюючи молодь або в агресив-
ну, або в без особистісну політичну масу. Найбільш привабливим 
об’єктом задоволення егоїстичних політичних інтересів стає молодь 
там, де більше можливостей для спекуляції на конкретних потребах 
молодих громадян. 

Молодь у сучасному суспільстві найбільш політично інтегрована 
частина суспільства, а її політична свідомість досить часто хаотична 
і нечітка. Існує частина молодого покоління, яка орієнтована на кон-
сервативні шляхи розвитку політичного процесу, коли держава за-
безпечувала усіма соціальними гарантіями, але і рівень забезпечення 
був мінімальним лише для забезпечення самих необхідних потреб 
молодих громадян, а інша частина радикально налаштованої молоді, 
яка бажає змін в рамках усіх соціальних гарантій, які перестали пра-
цювати і не виправдовують себе у сучасному суспільстві. 

А тому, в політичній свідомості молоді знайшов відображення 
важкий процес відтворення традиційних ідей, так і формування 
нових сучасних поглядів.

Основними причинами щодо радикальних настроїв молоді є:
матеріальний стан (зниження життєвого рівня впливає на політич-

ну орієнтацію молоді і на її відношення до владних структур); 
орієнтація на майбутнє (більшість молодих людей, які виросли в 

нових соціально-економічних умовах прагнуть до змін, а їх бачення 
можуть кардинально розходитись з батьківськими);
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характер відносин між поколіннями (процес зубожіння населен-
ня хоч не обійшов стороною молодь, але психологічно простіше 
у зв’язку з підтримкою зі сторони батьків);

регіональні фактори (характеристика політичної свідомості до-
сить відрізняється по регіонам, це пов’язано з різними умовами жит-
тя, з соціальним складом населення, з регіональними традиціями, 
з активністю регіональних політичних сил, з етнонаціональними 
особливостями регіону).

Отже, враховуючи далекі історичні етапи формування уявлення 
про молоде покоління, молодих громадян державна політика щодо 
молоді пройшла довгий період від зародження до повність визна-
ченого та охарактеризованого явища в суспільному житті країни. 
Тенденції удосконалення молодіжної політики мають посилюватись 
у створенні нових програм та ідей для вирішення проблем молодих 
громадян, які стануть позитивним механізмом для реалізації і розви-
тку молодого покоління в рамках незалежної української держави.
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Вопросы анализа и разрешения политического конфликта является 

актуальной проблемой, как в Украине, так и за ее пределами. Этот вид 
конфликтов приобретает глобальные масштабы, а следовательно возни-
кает потребность в совершенном изучении такого противоборства. Для 
создания механизма быстрого реагирования на такой вид конфликтов нуж-
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но понимать к чему стремятся субъекты противоборства. Наибольшего 
внимания в современных общественно-политических процессах приоб-
ретает молодежь, как один из возможных субъектов противоборства. 
Деятельность этой группы субъектов является очень опасной и мало 
управляемой. Действия молодых граждан могут быть непредсказуемы и 
спонтанны, не запланированы организаторами противодействия. Органы 
власти часто недооценивают молодых граждан, как малоопытных, чем еще 
больше обостряют конфликт. 

Questions of the analysis and permission of a political conflict is a current 
problem, both in Ukraine, and beyond her limits. This type of the conflicts 
assumes a global scale and consequently there is a need for perfect studying of 
such confrontation. For creation of the mechanism of quick response to such type 
of the conflicts it is necessary to understand what subjects of confrontation aspire 
to. The greatest attention in modern social and political processes gets youth as 
one of possible subjects of confrontation. Activity of this group of subjects is very 
dangerous and a little operated. Actions of young citizens can be unpredictable 
and spontaneous, aren’t planned by organizers of counteraction. Authorities 
often underestimate young citizens as they unexperienced, than aggravate the 
conflict even more. 
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акцентується увага на активності молоді з потенціалом до політичного 
лідерства. Окреслено головні аспекти щодо мотивації молоді до участі 
у політичному житті країни. Визначено, що молодь ще недостатньо орі-
єнтується щодо існуючих в Україні молодіжних політичних організацій, 
шкіл, тренінгів тощо. 

Сучаний світ є дуже стрімким, суспільство ускладнюється сус-
пільство, розвиваються нові види форм, відносин та зв’язків в рамках 
політичного процесу. Великий обсяг інформації надає великі мож-
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ливісті, але молодому поколінню, яке ще не має власного досвіду 
у політичній діяльності, не завжди може адекватно сприймати та оці-
нювати цю інформацію та відшукати вірний орієнтир. Одним з таких 
механізмів є полична соціалізація молодої людини, буде відбуватися 
пошук свого місця в цьому суспільств, державі, політичній системі. 
В цьому процесі молода людина зіткнеться з феноменом лідерства, 
різними його проявами та формами. Кожній молодій людині треба 
мати уявлення про цей соціальний та політичний феномен, тому 
що особистість лідера та стиль його поведінки як домінуючої особи, 
багато в чому визначатимуть долю людини. Політичні лідери впли-
вають на політичну соціалізацію молодих індивідів і наслідки цього 
впливу можуть мати різний характер. В процесі політичної соціалі-
зації й сама молодь виходить на лідерські позиції, формуючи окрему 
соціально-політичну групу. Про це й піде мова в даній статі. 

Метою статі є аналіз молодіжного політичного лідерства та визна-
чення шляхів щодо формування активності молоді з потенціалом до 
політичного лідерства. Завданнями статті є: визначення важливості 
для Україні формування молодіжного лідерства; окреслення різних 
поглядів на цю проблему; характеристика загального напрямку ді-
яльності осередків молодіжної активності. 

Стратегічна мета трансформації українського суспільства полягає 
в розбудові соціальної правової держави [2] . І саме від того, яким чи-
ном зараз формується характер та моральність молодого покоління, 
залежить наше майбутнє, майбутнє нашої країни.

Мистецтво та професіоналізм суб’єктів владних повноважень 
в управлінні мікро та макросистемами проявляється в їх умінні ко-
ристуватися владою, вибираючи оптимальний баланс між єдинона-
чальством і колегіальністю, централізмом та демократією. У цьому 
вмінні проявляється не лише культура владарювання, а й культура 
самого суб’єкта владних повноважень як владоутримувача. У зв’язку 
з цим потреба суттєвого удосконалення якісних характеристик влад-
ної діяльності лідерів-управлінців та лідерів-політиків нині набуває 
значимості одного з основних пріоритетів для сучасного етапу функ-
ціонування Української держави. Адже саме від цих суб’єктів влад-
них повноважень залежать ефективність, легітимність, авторитет, 
соціальна сила, високаморальність влади та конструктивна дієвість 
загальнонаціональних управлінських рішень [3, c.125].

Як специфічна соціально-демографічна група, молодь харак-
теризується не лише віковими межами, але й місцем, котре вона 
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посідає в соціальній структурі суспільства, особливостями соціаль-
ного становлення і розвитку. Це, з одного боку, відрізняє молодь від 
інших вікових соціальних груп суспільства, а з іншого – дає їй змогу 
об’єктивно посідати цілком своєрідне місце і відігравати певну роль 
в усіх сферах життєдіяльності. Отже, стосовно молодого покоління 
можна вести мову як про первинні, так і вторинні його особливості. 
До первинних (або основних) належать фізіологічні, психологічні, 
вікові та соціальні характеристики. Що стосується вторинних (друго-
рядних), то вони випливають з первинних і виявляються залежно від 
виду громадської корисної діяльності, місця проживання, соціального 
статусу [3, c.128].

Потенційні політичні лідери виявляють персональну особистісну 
зацікавленість політикою. Однаково інтенсивно цікавляться широ-
ким спектром політичних процесів. Деякі групи налаштовані на 
героїчну боротьбу, мають готовність на радикальні вчинки заради 
змін у суспільнополітичному житті країни. Вони виявляють актив-
нішу позицію (порівняно зі студентами без лідерського потенціалу 
або тими, хто не цікавиться політикою) щодо можливості безпосеред-
нього впливу громадян на політичне життя країни. Дійсно, в таких 
групах є мотивація до активної участі у політичному житті країни. 

Щодо студентів з потенціалом політичного лідерства, то тут 
цікавим є дослідження Рудої Н., яка визначає, що цих групах не за-
фіксовано образу ідеального та авторитетного політика минулого чи 
сучасності. Уявлення молодих потенційних політичних лідерів про 
видатні зарубіжні та вітчизняні політичні постаті виявилися неди-
ференційованими та слабко обґрунтованими. Молодь з потенціалом 
політичного лідерства не належить до політичних партій та громад-
ських рухів. Лише незначна частка з неї виявляє реальну політичну 
активність, яка є ситуативною та стихійною. Власне політична актив-
ність потенційного політичного лідера на цьому етапі є здебільшого 
нерегулярною. Вона визначає, що ця активність пов’язана, як прави-
ло, з організацією і проведенням окремих політичних акцій тими чи 
іншими політичними силами, до яких залучають молодь. У більшості 
студентів з потенціалом до політичного лідерства зафіксовано моти-
вацію до участі у політичному житті країни. Вони виявляють свідоме 
прагнення до систематичного залучення до політичної діяльності: 
погодилися б на пропозицію стати членом молодіжної політичної 
організації. Однак, лише чверть з них поінформовані про існуючі 
в Україні молодіжні політичні організації. 
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Рудая Н., говорить про те, що студенти з потенціалом політичного 
лідерства характеризуються лише помірним ступенем прагнення 
до політичного лідерства. Тоді як інтенсивно прагнуть політичного 
лідерства ті студенти, які до нього потенціалу не мають [ 1, с. 189].

Щодо формування правильної мотивації у молоді щодо участі 
в політичного житті країни та визначення в себе лідерських якостей 
в Україні працюють різноманітні лідерські школи, відбуваються 
тренінги тощо. 

Наприклад, AIESEC – це міжнародна платформа для молоді, 
платформа, що дозволяє відкрити і розвинути свій лідерський потен-
ціал. AIESEC був заснований у 1948 році студентам з 7 країн Європи 
для налагодження міжкультурних зв’язків у повоєнний період. 
Організація сьогодні об’єднує 126 країн та територій. Головний офіс 
знаходиться у Роттердамі, Нідерланди.

Також, діє Перша Українська Академія Політики. В рамках школи 
і різноманітні курси, зокрема, курс «Школа державної політики та 
міського управління». Школа державної політики та міського управ-
ління це інноваційна освітня платформа з акцентом на державну 
політику та менеджмент у місцевому самоврядуванні, трансфор-
мування фахівців середньої ланки в лідерів, залучення у відповідні 
сфери діяльності, шляхом оснащення новими знаннями, баченням 
та глобальною перспективою. 

Метою школи є формування кадрового резерву з числа найбільш 
підготовлених учасників для подальшого висування на державну та 
суспільно-політичну роботу; відточення лідерських якостей, побудо-
ва успішних комунікацій і навичок конкурентоспроможності; актив-
на участь у розробці суспільно-політичних проектів; створення банку 
ідей та ініціатив по вирішенню актуальних соціально-економічних та 
суспільно-політичних проблем країни. Головна місія школи – спри-
яти розвитку молодіжного політичного лідерства через реалізацію 
соціально-значущих проблем суспільства.

На місцях також відбуваються різноманітні заходи в цому на-
прямку. Так, в Уманській міській раді розвиток молодіжної полі-
тики направлений на залучення молоді до безпосередньої участі 
у формуванні й реалізації місцевої політики та програм, сприяння 
ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності міста. 
Враховуючи це, протягом березня – травня 2016 року було реалізо-
вано молодіжний проект «Академія молодіжного лідера». В рамках 
проекту активна студентська молодь міста долучилась до написання 



249

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

проектів, знайомилась з законодавчою та нормативною базою, брала 
участь у засіданнях виконавчого комітету та сесіях Уманської міської 
ради,проводились заняття молоді з керівниками управлінь, відділів, 
служб міської ради, круглі столи, психологічні тренінги [5]. 

В Одеській області 27-28 січня 2016 року, в селі Шабо, Білгород-
Дністровського району Одещини пройшов тренінг «Місцева де-
мократія та молодіжне лідерство» в рамках проекту «Молодіжний 
демократичний Десант». Учасниками навчального заходу стали 
місцеві активісти, молоді депутати сільради, волонтери. Під час на-
вчального заходу учасники познайомилися з ефективними практика-
ми місцевої демократії та молодіжного лідерства в Україні, отримали 
інформацію про актуальні ресурси та програми підтримки місцевих 
ініціатив. Крім того, досвідчені експерти, які представляли різні регі-
они України (Андрій Мартишко, м.Тернопіль, Олександр Радіонов, 
м.Одеса та Катерина Насальска, м. Васильків) у форматі «світового 
кафе» розробили з учасниками практичні рекомендації та моделі 
розвитку, які заплановано застосувати на практиці. Організатори 
тренінгу – група експертів, учасники проекту молодих політиків 
Когресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, планують продо-
вжувати консультації з колегами з Шабо, а також планують провести 
подібні заходи і в інших громадах України. Згаданий проект знайшов 
підтримку та позитивні відгуки у донорів – Платформи національ-
них обмінів, Національного фонду підтримки демократії (США) та 
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи в Україні.

7-8 жовтня 2017 року в Херсоні ГО «Молодіжна Альтернатива» 
провела тренінгове навчання, присвячене темам лідерства, коман-
доутворення, подолання стереотипів, проектному менеджменту 
та фандрайзингу для активної молоді з числа ВПО та громадських 
лідерів м. Львова. Тренінг проходив у рамках проекту метою якого 
є сприяння та підтримка інтеграційних та адаптаційних процесів 
серед ВПО з числа молоді у громаді, залучення широкого кола мо-
лоді до участі у соціальних заходах спільно з ВПО, які спрямовані 
на згуртування громади, гармонійне співіснування, а також розвиток 
волонтерства, соціальних та громадських ініціатив.

7-8 вересня 2017 року в Херсоні проходив тренинг «Спільними 
зусиллями ВПО та громади: сприяння інтеграції ВПО з числа молоді 
в нові громади». Учасники представляли, в основному, студентське 
середовище Херсонщини. Завдяки тренигу учасники отримали необ-
хідні знання, щодо мобілізації ресурсів та створення команди, веден-
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ня діалогу та вирішення конфліктів в середині громади, розробили 
план проектів та волонтерських ініціатив соціального спрямування 
та згуртування між ВПО та молодими активістами, навчилися шу-
кати фінансування та як саме реалізовуються проектні ініціативи. 
В Херсонській області в рамках тренінгу було розроблено 6 проек-
тних ініціатив, які планується реалізувати учасниками [4]. 

Донецький молодіжний дебатний центр також провів навчан-
ня у Школі молодіжних лідерів. Метою заходу було активізація та 
посилення участі молодих людей в житті громади, налагодження 
культурних зв’язків серед молоді Сходу та Заходу, підвищення рів-
ня поваги до культурних різноманітностей, подолання стереотипів. 
В діяльності Школи прийняли участь молодіжні лідери, активні сту-
денти вищих навчальних закладів, лідери молодіжних громадських 
організацій, лідери молодіжних ініціатив. Основними критеріями 
відбору було наявність активної громадської позиції, бажання брати 
участь в вирішенні проблем громади, Школа молодіжних лідерів є 
частиною проекту «Схід-Захід разом», що реалізується Донецьким 
молодіжним дебатним центром за підтримки відділу преси, освіти 
та культури Посольства США в Україні.

Щодо прикладу молодіжного лідерства в світі, то ту хочу назва-
та, насамперед, Себастьяна Курца, який є лідером консервативної 
Австрійської народної партії, яка здобула перемогу на австрійських 
виборах і отримала понад 31% голосів. Це означає, що її лідер стане 
канцлером – головою уряду Австрії. Він є наймолодшим канцлером 
в історії Австрії та, станом на сьогодні, наймолодшим лідером країни 
у світі. Він почав свою політичну кар’єру іще в школі. У 2003-му – 
тоді Себастьян мав усього 17 років – став членом молодіжного крила 
«Австрійської народної партії». За декілька років, будучи студентом 
права у Віденському університеті, очолив молодіжну секцію партії. 
Під час виборів 2013 року потрапив в австрійський парламент, а вже 
через декілька місяців отримав посаду міністра закордонних справ 
Австрії. Тоді Курцу було 27 років, і він став наймолодшим диплома-
том у світі. З початку 2017 року Курц обійняв посаду голови ОБСЄ 
і неодноразово бував в Україні, зокрема й на лінії розмежування 
з окупованими територіями Донбасу.

Таким чином, можна говорити про те, що заходи, які сьогодні 
відбуваються в Україні повинні сприяти розвитку молодіжного 
лідерства. Подальша роботі у цьому напрямку надасть змогу роз-
крити, пізнати, а також зрозуміти проблеми молодіжного лідерства, 
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які перешкоджають продуктивному розвитку молодого покоління 
соціально-політичних діячів. Перспективи подальших досліджень 
вбачаються у необхідності поглиблення вивчення самовизначення 
молоді щодо участі в політичному процесі та бажанні бути полі-
тичними лідерами в умовах соціально-політичної трансформації 
українського суспільства.
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В статье представлен анализ молодежного политического лидерства, 

акцентируется внимание на активности молодежи с потенциалом к по-
литическому лидерству. Определены основные критерии мотивации моло-
дежи к участию в политической жизни страны. Определено, что молодежь 
еще недостаточно ориентируется относительно существующих в Украине 
молодежных политических организаций, школ, тренингов и т.п. 

The article presents an analysis of youth political leadership, focuses attention 
on the activity of young people with the potential for political leadership. The 
main criteria for motivating young people to participate in the political life of the 
country are determined. It is determined that young people are still not sufficiently 
oriented towards the existing in Ukraine youth political organizations, schools, 
trainings, etc. 
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фУНКцІОНАЛЬНЕ ПРЕдсТАВНИцТВО 
ІНТЕРЕсІВ ЯК цЕНТР ПОЛІТИчНОгО ВПЛИВУ 

НА ВНУТРІШНЬОдЕРжАВНОМУ РІВНІ
Акцентовано увагу на недостатньо дослідженій в українській політичній 

науці категорії функціонального представництва інтересів. Проаналізовано 
наявні в політологічній літературі визначення груп інтересів, розглянуто 
їх позитивні та негативні риси, визначено відмінності між групами тиску 
та групами інтересів і дефінійовано ці політичні явища. 

Впродовж останніх двадцяти п’яти років в Україні відбувається 
демократична трансформація політичної системи. За цей період 
було сформовано основні демократичні інститути, а на політичну 
арену вийшли нові суб’єкти соціально-економічного життя. Вони чіт-
ко усвідомлюють власні інтереси та прагнуть їх реалізувати шляхом 
взаємодії з органами влади. Але окрім держави, на політичне життя 
впливають ще й інші інститути, покликані виявити та забезпечити 
реалізацію інтересів численних соціальних об’єднань: класів, етносів, 
релігійних, професійних, територіальних та інших груп населен-
ня. Такі об’єднання взаємодіють між собою, а також із політичною 
владою у системі соціального представництва, через яку громадяни 
долучаються до процесу ухвалення політичних рішень. Така система 
охоплює різні об’єднання, соціальні рухи, політичні партії та ін.

Із розвитком парламентаризму та усталенням демократичних за-
сад інтереси в Україні стають дедалі різноманітнішими, і виразники 
цих інтересів шукають шляхи їх виявлення та прагнуть здобути ва-
желі впливу на владу. Однак проблематику представлення інтересів 
на державному рівні в українській політичній науці досліджено недо-
статньо, і цей феномен потребує докладнішого розгляду та аналізу.

Головною метою цієї роботи є дослідження функціонального 
представництва інтересів, груп інтересів та груп тиску як центри по-
літичного впливу на внутрішньодержавному рівні та формулювання 
їх визначення. Об’єктом дослідження виступають групи інтересів і 
групи тиску, а предметом дослідження є їхня роль у політичному 
житті суспільства та шляхи впливу на владні органи.

Типовою рисою будь-якого суспільства були, є і будуть об’єднання 
людей з однаковими або подібними поглядами на  мистецтво,  культуру,  
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побут, природу та суспільство загалом. Групи та об’єднання – важ-
лива категорія політичної науки, адже саме на них спираються, 
наприклад, політичні партії. Класична теорія демократії приділяє 
недостатньо уваги саме групам, концентруючись в основному або 
на особистості, або на державі. Але держава здебільшого співпрацює 
з різноманітними представництвами інтересів. Тобто певні закони 
та регулятивні норми ухвалюють відповідно до потреб професійної 
чи іншої групи. Існують релігійні групи, етнічні та сімейні асоціації, 
молодіжні та феміністичні рухи тощо. Їх організовують офіційно 
або такі групи формуються стихійно, унаслідок певних подій чи 
кампаній. Але для всіх них характерним є прагнення реалізувати свій 
інтерес, впливаючи на владу. Саме тому в західній політологічній 
літературі для позначення цих груп використовують терміни «групи 
інтересів» та «групи тиску» [1, c. 203].

У науковій літературі можна знайти кілька визначень понять 
«групи тиску» та «групи інтересів». Група тиску (від англ. pressure 
group) – організація, створена для захисту інтересів і здійснення тис-
ку на органи державної влади з метою домогтися від них ухвалення 
рішень, що відповідають інтересам цієї групи [9, c. 33]. Групи інтер-
есів це організації, мета яких – об’єднати громадян для виявлення і 
захисту конкретних інтересів (наприклад, невеликої соціальної, про-
фесійної, релігійної або культурно відокремленої групи) [5, c. 34].

Групи інтересів – добровільні організації, створені для виявлення 
і представлення інтересів людей, що до них входять, у взаєминах 
з іншими групами та політичними інститутами і всередині самих 
організацій. Групи тиску це суспільні об’єднання, що домагаються 
задоволення своїх інтересів за допомогою дії, тиску на інститути 
влади [8, c. 9]. Саме ці два визначення груп інтересів та груп тиску 
відповідно найкраще відображають сутність цих понять.

Концепцію груп інтересів, або зацікавлених груп розробили 
американські науковці А. Бентлі та Д. Трумен. Саме їхня концепція 
має найбільше визнання в політології. Початок цієї теорії покладено 
в роботі А. Бентлі «Процес управління», у якій учений акцентував 
увагу на домінантній ролі впливових груп в економічному та по-
літичному житті суспільства. Уряд він розглядав як елемент, що 
врівноважує інтереси різноманітних груп. Американський політолог 
визнавав, що не існує ефективних індивідуальних інтересів і що 
кожна група має свої інтереси, але водночас не існує такого інтересу 
групи, який був би інтересом для кожного члена суспільства. Саме 
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тому все в суспільстві, і уряд теж, визначають відносини груп, які 
конфліктують [3, с. 64].

А. Бентлі також запропонував трактування груп інтересів, який 
зараховував до них різноманітні організовані групи людей, що ма-
ють конкретну мету та висувають чіткі вимоги до політичної влади. 
Індивідуальну поведінку учасників політичного процесу він розгля-
дав через взаємодію груп, до якої індивідів затягнули з тих чи інших 
мотивів. А суспільство А. Бентлі пропонував трактувати як «сукуп-
ність різноманітних груп інтересів; кількість цих груп обмежує тільки 
один показник – інтереси, заради яких вони створені та діють».

Розвиваючи ідеї А. Бентлі, Д. Трумен дійшов висновку, що 
разом із ускладненням структури сучасного суспільства потреби 
окремих груп стають дедалі численнішими та різноманітнішими, 
унаслідок чого виникає необхідність формувати додаткові асоціації 
для стабілізації відносин між окремими групами. Таке збільшення 
кількості асоціацій обов’язково вплине на уряд. Асоціації вимагати-
муть зв’язку з урядовими інститутами, як тільки в них виникне таке 
зацікавлення.

В свою чергу, Д. Трумен визначає політичний процес як «процес 
групової конкуренції за владу над розподілом ресурсів» [12, c. 16]. 
Вчений підкреслював, що така групова конкуренція, попри її гостроту, 
в кінцевому підсумку не порушує рівноваги і навіть сприяє підтриман-
ню стабільності чинної політичної системи. Розглядаючи політичну 
систему США, Д. Трумен вбачає основу такої стабільності в плюралізмі 
груп, у тому, що зазвичай американці є одночасно членами декількох 
груп, які в певних сферах конкурують між собою. У результаті жодна 
з груп не в змозі цілковито підкорити своїм інтересам державну по-
літику і поведінку своїх членів. Усе це, на думку науковця, створює 
стабільність, якої потребує будь-яка політична система.

Про представництво інтересів також висловлювався американ-
ський політолог Г. Вілсон, який зазначав що децентралізація полі-
тичної системи є важливою причиною для об’єднання людей у групи 
заради впливу на урядові структури, що, зі свого боку, сприяє зна-
чному збільшенню кількості груп, які використовують різноманітні 
засоби доступу до уряду задля реалізації своїх інтересів. Постійна 
або тимчасова слабкість партійних систем також сприяє активності 
груп інтересів [13, с. 43].

Деякі групи досить часто долучаються до процесу ухвален-
ня політичних рішень, тому їх власну групову активність важко 
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 відокремити від політичної, але більшість груп тільки на короткий 
проміжок часу беруть участь у політиці і політична активність не є 
для них пріоритетним завданням. Як суспільно-політичний фено-
мен соціально-політичні рухи суттєво відрізняються від політичних 
партій. По-перше, основна мета діяльності політичних партій – отри-
мати владу, а для груп інтересів – вплинути на політику з метою 
одержати від неї певні політичні рішення та їх реалізацію. По-друге, 
як зазначав І. Кривогуз, соціальні рухи зазвичай не мають сильного 
центру, ієрархічної структури й дисципліни. Ядром одних рухів є 
самодіяльні ініціативні групи, інших – комітети або комісії, створе-
ні партіями. Вони спираються на неорганізовані маси, а нерідко їх 
підтримують різні громадські організації й автономні асоціації пар-
тій. Загалом рухи розвиваються на основі Групи інтересів як центр 
політичного впливу на внутрішньодержавному рівні солідарності 
й самодіяльності їхніх добровільних учасників, не зв’язуючи їх дис-
ципліною [4, с. 176].

По-третє, групи інтересів здебільшого складаються з людей, 
об’єднаних на основі особливих для всіх членів цілей, на відміну від 
партій, які мають сформувати комплекс цілей та ідей, що задоволь-
няв би потреби якнайширшого кола людей, тобто ідейно-політична 
орієнтація груп набагато ширша, а цілі набагато вужчі та конкретні-
ші, ніж у партій. Групи інтересів можуть собі дозволити чітко висло-
вити погляди на важливі для них питання, тоді як партії часто мають 
дотримуватися певної «узгоджувальної» позиції, яка є результатом 
консенсусу позицій різноманітних сил усередині партії. Саме такі 
риси груп дають їм змогу набути значної підтримки.

Радянський політолог К. Гаджієв наголошував, що зацікавлені 
групи забезпечують канали і для ефективної конкуренції, і для ма-
сової участі в політичному процесі. Вони мають вагомі ресурси для 
врівноваження тих чи інших дій держави, що зачіпають їхні інтереси, 
надають окремому індивідові можливість впливати на політичних 
лідерів і тим самим брати участь у політиці [2, с. 29].

Соціальні рухи й організації, на відміну від держави, не мають 
владних повноважень. У них немає мети завоювати державну владу, 
на відміну від політичних партій, а отже, вони не є первинно по-
літичними, хоча й можуть політизуватися згодом. Однак їм зовсім 
не байдуже, хто перебуває при владі, у чиїх інтересах діє держава. 
З іншого боку, держава прямо не втручається в діяльність груп 
інтере сів, прагне регулювати їхню діяльність відповідним законодав-



256

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

ством, обумовлюючи в ньому порядок формування, функціонування 
й межі активності цих груп.

Основною відмінністю груп інтересів від політичних партій є їхнє 
прагнення лише впливати на уряд та інші політичні органи різними 
способами для реалізації своїх цілей, адже вони не прагнуть здобути 
владу та висунути своїх кандидатів на виборні посади, що є основною 
метою діяльності політичних партій. При цьому групи інтересів фор-
мально залишаються поза органами державної влади. Їхній головний 
спосіб дії – переконання, поради тим, хто має владні повноваження, 
інформування громадськості й політичних лідерів про потребу й по-
гляди тих чи інших соціальних груп, організовані дії на підтримку 
своїх інтересів, наприклад, страйки, мітинги та ін. У словнику, що 
його уклали вчені Йоркського університету Великобританії, подано 
таку дефініцію: «Групи інтересів – це асоціації людей, організовані 
для впливу на ухвалення рішень або просування справи» [9, c. 125].

Існує два основні підходи, що по-різному трактують роль груп 
інтересів у політичному житті. Представники одного вважають 
існування груп інтересів явищем негативним, що деструктивною 
мірою впливає на функціонування демократичної політичної 
системи, оскільки ці групи є провідниками приватного впливу на 
ухвалення політичних рішень. Наприклад, американський соціолог 
А. Етціоні розглядав групи інтересів як силу, що розділяє суспіль-
ство [10, c. 187].

Зі схожими висновками зіткається низка американських еконо-
містів. Зокрема, М. Олсон на основі макроекономічного аналізу роз-
робив теорію, яка припускає, що збільшення кількості груп інтересів 
має неодмінно призвести до економічної плутократії й занепаду 
управління, основаного на принципі представництва. Згідно з те-
орією вченого, групи інтересів «шкідливі для економічного росту, 
повної зайнятості, послідовного управління, рівних можливостей і 
соціальної мобільності» [11, c. 237]. Існування груп інтересів може 
також спричинити утвердження монополії на представництво 
групових інтересів, коли зацікавлені групи привласнюють право 
на монопольне представництво інтересів суспільства. Таке явище 
в сучасному політичному житті має назву неокорпоративізму. При 
цьому перекручують сам принцип представництва, який обмежують 
угодою зацікавлених груп і бюрократії.

Існує безліч робіт, що доводять зворотне трактуванню груп 
інтересів як сильних і небезпечних. Прихильники цього підходу, 
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наприклад, визнають об’єктивний характер існування зацікавлених 
груп і наголошують на їхній позитивній ролі в політичному проце-
сі, висуваючи такі аргументи: групи забезпечують необхідний для 
демократії плюралізм думок; дрібні групи мають шанс впливати 
на процес ухвалення політичних рішень без участі в ресурсно-
витратних видах політичної діяльності (вибори, різноманітні системи 
представництва). Виконуючи посередницькі функції між держа-
вою й громадянським суспільством, групи інтересів забезпечують 
не тільки реалізацію власних інтересів, а й лояльність з боку окре-
мих соціальних груп. Представники цього напряму вважають, що 
групи інтересів – один з найважливіших елементів демократичного 
процесу; вони не тільки не підривають представницького устрою, 
а й допомагають йому ефективніше виконувати свої завдання. Що 
демократичнішим є суспільство, то більше в ньому існує різних 
механізмів, способів, організаційних форм, які полегшують вплив 
на процес державного управління, то більше в ньому різноманітних 
груп інтере сів. Д. Трумен зазначав, що «рівень складності структури 
асоціацій може слугувати своєрідним індексом стабільності суспіль-
ства, а їхня кількість – критерієм складності суспільства» [7,c. 340].

Виокремлюють такі основні функції груп інтересів:
• артикуляція інтересів: перетворення емоцій, очікувань, неза-

доволеності на політичні вимоги;
• агрегування інтересів, тобто узгодження вимог, встановлення 

між ними певної ієрархії на основі загально групових цілей. Таке 
узагальнення інтересів обов’язкове для об’єднання, адже саме під час 
цього процесу формується спільна позиція, яку потім представляти-
муть перед державними органами;

• вибір інтересів. Якщо процес узагальнення й формулювання 
інтересів спрямований на наявні інтереси всередині груп, то від 
правильного вибору (селекції) інтересів залежить спроможність 
об’єднання впливати на політичну систему. Адже політична система 
може реалізувати лише обмежену кількість інтересів, інакше вона 
буде безнадійно перевантажена;

• інформування органів влади про ті чи інші проблеми суспіль-
ного життя;

• участь у процесі формування політичних еліт і владних струк-
тур суспільства. Полягає в експертних оцінках тих чи інших проблем, 
у висуванні членів групи інтересів для роботи у владних органах, 
у підтриманні певних урядових структур і посадовців [1, c. 207].
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Також необхідно зазначити, що чимало дослідників вважають 
тотожними поняття «група інтересів», «група тиску», «лобі» і «ло-
біст». Однак між цими поняттями є істотні відмінності. Тому поняття 
«група тиску», «лобі», а також «громадські організації та рухи» можна 
розглядати як різновиди ширшого поняття функціонального пред-
ставництва інтересів – групи інтересів.

Чимало групових інтересів задовольняють через канали грома-
дянського суспільства, тобто неполітичним способом. Але часто 
задоволення колективних потреб вимагає владних рішень. Якщо 
група інтересів домагається задоволення своїх інтересів через ціле-
спрямований вплив на інститути влади, її характеризують як групу 
тиску. Поняття «група тиску» розкриває динаміку перетворення 
соціально-групових інтересів на політичний чинник. Ефективність 
діяльності груп тиску значною мірою залежить від ресурсів, якими 
вони володіють (кількісний склад, організація, власність, інформація, 
кваліфікація, досвід, зв’язки та ін.).

Групи тиску з їх відносно жорсткою організаційною структурою 
нерідко здійснюють такий вплив на політичне життя, що перевершує 
вплив партій. Такі групи тиску, як профспілки й об’єднання підпри-
ємців, спроможні змусити уряди відступати перед своїми вимогами. 
Чимало дослідників розглянуло причини приєднання до груп тиску 
окремих осіб і інститутів, що мають змогу скористатися з державних 
рішень без зайвих зусиль, пов’язаних із членством. При цьому про-
понують різні пояснення: поява нових можливостей у користуванні 
різними послугами або привабливість перспективи контакту із зо-
внішніми покровителями або вигідність ролі політичного організа-
тора, що створює групу.

Тому, не будь-яка група, що впливає на владу, є групою тиску. 
Р. Мухаєв виокремлює такі ознаки груп тиску: оформленість орга-
нізаційної структури; захист власних інтересів (тобто мета тиску 
є власною ціллю групи); існування групи як автономного центру 
ухвалення рішень, а не як інструмента в руках іншої організації; 
група здійснює ефективний тиск [6, c. 227]. Саме ці ознаки можна 
розглянути більш конкретно.

1. Для здійснення тиску необхідна організація. Особи, які стихій-
но беруть участь у демонстрації, мітингу, не є групою тиску. Якщо 
ж демонстрацію організувала група, то це стає одним зі способів дії 
групи тиску.

2. Група повинна мати «упереджений» характер, тобто не має бути 
нейтральною щодо цілей, заради яких вона працює. Упередженість 
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виявляється в наявності власної політичної мети, що відбиває інте-
реси групи.

3. Група має бути самостійною з погляду можливостей ухвалювати 
рішення.

4. Група тиску спроможна ефективно вирішувати свої проблеми.
На підставі цих ознак групу тиску можна визначити як органі-

зацію, створену для захисту інтересів і здійснення тиску на владу 
з метою домогтися від неї ухвалення таких рішень, які відповідають 
інтересам цієї групи [1, c. 208].

Ефективність впливу груп тиску на владу залежить: від засобів, 
які вона використовує; від місця застосування зусиль; від наявності 
спеціалізованих органів, спроможних впливати; від типу втручання 
(непряме втручання або безпосередній тиск на владу). Щоб ефек-
тивно діяти, група тиску має бути спроможна доносити свої вимоги 
до осіб, що відіграють ключову роль у формуванні політичного 
курсу, через канали політичного доступу. Розрізняють два типи та-
ких каналів: легітимні й нелегітимні. Ці канали відповідають двом 
основним типам політичних ресурсів, що їх використовують для 
впливу на еліти.

Ресурси першого типу визначають легітимні структури уряду, 
які встановлюють, що саме потрібно використовувати під час фор-
мування політичного курсу. Наприклад, різні групи можуть контр-
олювати голоси законодавців, впливаючи на партії, що перемогли 
на виборах, або на виборців, застосовуючи механізми переконання 
й торгу. Другим типом політичних ресурсів є пряме насильство, си-
ловий канал впливу для індивідів і груп, які не можуть досягти мети 
в інший спосіб.

З легітимних каналів доступу виокремимо такі: засоби масової 
інформації – телебачення, радіо, газети, журнали, а також інтернет-
видання; політичні партії; законодавчі органі влади; урядова або 
адміністративна бюрократія, коли йдеться про вузькі інтереси, що 
безпосередньо зачіпають незначну кількість громадян; демонстра-
ції, страйки й інші дозволені законом акції протесту. До силових 
каналів доступу належать бунти, стихійні маніфестації, політичний 
терор, залякування, шантаж та інші засоби насильницького впливу 
на владні структури.

Відтак можливості груп тиску різні. Ті з них, які мають автори-
тет у суспільстві, можуть безпосередньо звертатися до політичних 
суб’єктів. Інші ж групи тиску, які не мають каналів прямого досту-
пу до еліти, змушені впливати опосередковано. Один із варіантів 
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 полягає в первісному впливі на суспільну думку, щоб потім уже вона 
впливала на тих, хто ухвалює політичні рішення. Залежно від харак-
теру впливу, розрізняють три його типи: вплив на тих, хто ухвалює 
політичні рішення; вплив на партії, що втримують або контролюють 
владу; вплив на суспільну думку, яка впливає на владу. До найваж-
ливіших можливостей належать:

• близькість до особи або організації, що ухвалює рішення;
• володіння засобами, достатніми для всього комплексу дій, по-

трібних для реалізації інтересів;
• можливості здійснювати політичний вплив у широкому зна-

ченні цього слова;
• можливості для здійснення економічного впливу;
• інформаційні можливості;
• можливість використати силові методи.
Ефективність впливу залежить і від місця його застосування. Річ 

у тому, що в політичних системах різних країн значення тих чи інших 
елементів для процесу ухвалення конкретних рішень неоднакове. 
У деяких країнах центр ухвалення рішень перебуває у сфері зако-
нодавчої влади, в інших – у структурах виконавчої влади, у третіх 
чималу роль у цьому процесі відіграють місцеві органи, що володіють 
значними повноваженнями й ресурсами завдяки своїй автономії.

Знання про те, з ким і як необхідно вступати в контакт, щоб було 
ухвалено рішення, яке враховує інтереси групи тиску, зумовило ство-
рення органів, що спеціалізуються на способах впливу. Наприклад, 
у США тих, хто входить у такі органи, називають лобістами, хоча 
в Європі воліють використовувати термін «групи інтересів».

Підсумовуючи, можна зробити кілька висновків.
По-перше, групи тиску та групи інтересів є типовими для 

суспільств із усталеним демократичним устроєм. Саме в такому 
суспільстві вони спроможні якнайповніше реалізувати свої пози-
тивні функції – наприклад, артикуляцію та агрегування суспільних 
інтересів.

По-друге, треба розрізняти власне групи інтересів, які прагнуть 
радше знайти «спільну мову» із владою, та групи тиску, що мають 
намір активно впливати на ухвалені владними органами рішення.

По-третє, головною відмінністю груп тиску та груп інтересів від 
політичних партій є їхнє бажання тільки впливати на владу, а не бо-
ротися за її здобуття. Коли група тиску починає боротися за владу, 
вона перетворюється на політичну партію.
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Концепція функціонального представництва інтересів різноманіт-
них груп на державному рівні, також актуальна для сучасних україн-
ських реалій. Попри те, що з кожною політичною силою асоціюється 
певна бізнес-група, нині український політичний спектр достатньо 
фрагментований, адже кожна з політичних партій має у своєму 
складі декілька центрів або груп тяжіння. Ці групи всередині партій 
використовують політичні партії для реалізації своїх бізнес-інтересів 
через вплив на владні рішення. Актуальним для України в аспекті 
груп інтересів було б запровадження регулятивної системи їхньої 
діяльності та легалізації.
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интересов. Проанализированы имеющиеся в политологической литера-
туре определения групп интересов, рассмотрены их положительные и 
отрицательные черты, определены различия между группами давления и 
группами интересов и дефиницирование этих политических явлений. 

Attention is focused on the category of functional representation of interests, 
insufficiently studied in Ukrainian political science. The definitions of interest 
groups in political literature are analyzed, their positive and negative features, 
the differences between pressure groups and interest groups and the identification 
of these political phenomena are analyzed.
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Використання сучасної електроніки та мережі Інтернет є одним з най-
важливіших та найперспективніших етапів розвитку демократії в окремо 
взятих державах. Це стосується і розвитку електронного голосування 
в Інтернеті за допомогою терміналів. В даній статті проаналізовано 
переваги і недоліки Інтернет-голосування в Україні. Акцентовано увагу 
на досвід зарубіжних країн. Зроблено висновок, що не дивлячись на всі ри-
зики і суттєві мінуси сучасного етапу розвитку електронних технологій, 
голосування в Інтернеті є найбільш швидкою, зручною і демократичною 
системою волевиявлення виборця. 

Основними характеристиками майже будь-яких дій людини в су-
часному світі можна назвати їх високу технологічність, насиченість 
електронними помічниками і прагнення до повної автоматизації. 
Те ж стосується і сучасного виборчого процесу, який прагне до по-
вної автоматизованості, автономності і переходу в комунікаційний 
вимір. То, наскільки розвинені електронні інформаційні технології 
виборчого процесу у кожній країні, залежить від її загального прогре-
сивного рівня розвитку як у сфері політики, так і економіки, високих 
технологій, інформаційних складових. Використання сучасної елек-
троніки та мережі Інтернет є одним з важливих і перспективних для 
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розвитку демократії в окремо взятих державах. Це стосується і розви-
тку електронного голосування в Інтернеті за допомогою терміналів.

Спираючись на існуючі стандарти, сформульовані експертами 
Ради Європи, можна дати визначення електронного голосування. 
Електронне голосування – це голосування на виборах чи референ-
думі, яке було здійснено за допомогою використання електронних 
і комп’ютерних засобів, щонайменше, використовувався електро-
нний підрахунок голосів, замість ручного, який дає досить високу 
ступінь похибки, що не відповідає сучасним вимогам проведення 
виборів [6]. Електронні засоби голосування можна розділити на дві 
великі категорії:

1. Голосування шляхом використання мережі Інтернет. При 
такому варіанті голосування громадянину немає необхідності зали-
шати своє житло, або робоче місце, немає необхідності відстоювати 
чергу за виборчим бюлетенем. Громадянин виходить в мережу через 
персональний комп’ютер, ноутбук або інший електронний засіб 
зв’язку, використовуючи свої особисті дані, реєструється на спеці-
альному, захищеному ресурсі, після чого приступає до процедури 
голосування, використовуючи свій особистий пароль.

2. Голосування за допомогою електронного терміналу, який 
повинен бути встановлений на території виборчої дільниці, або 
ж місця громадського користування. Такі термінали зменшують 
кількість фізичних осіб, які беруть участь в організації голосування, 
але є не таким зручним засобом голосування, як особистий доступ 
до системи реєстрації голосу. Такий спосіб, тим не менш, досить 
прогресивний, і що важливо, досить наближений до реалій нашої 
держави, де просто голосування в Інтернеті за допомогою веб-сайту 
може сприйматися дещо негативно у певної групи населення, в 
першу чергу – у старшого покоління, які вважатимуть, що вибо-
ри, які проходять таким чином, просто не можуть бути чесними і 
справедливими.

Враховуючи, що в будь-якiй достатньо розвиненій, в демократич-
ному відношенні країні, вибори повинні бути основною частиною 
політичного життя, увага до стратегій і можливостей їх вдоскона-
лення і залучення до участі в них більшої кількості людей є досить 
актуальним питанням. Вибори демонструють свободу волевиявлення 
цілої нації, це єдиний законний, конституційний спосіб сформувати 
не тільки вищі органи політичного управління, але і органи місце-
вого самоврядування на будь-якому рівні. Вибори ґрунтуються на 
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можливості вільного вибору, який не буде нічим обмежений, крім 
норм проведення виборчих кампаній і не повинен здійснюватися 
примусово. Розвиток інтернет-голосування допомагає, з одного боку, 
втілити саме ідеалізоване розуміння виборчого процесу.

Таким чином, ми з’ясували, що в рамках процесу вдосконалення 
виборчого процесу, основною тенденцією є його інформатизація і 
автоматизація, що в цілому відповідає загальній тенденції розвитку 
людства. Бюрократизація суспільства багато в чому гальмує цей про-
цес. Платіжні системи, Інтернет-магазини, аеропорти і багато інших 
організацій, вже продемонстрували досвід успішного і анонімного 
ведення справ, пов’язаних з використанням особистих даних. Більш 
того, в рамках торгівлі бере участь і електронний обіг грошей, що 
робить комерційні системи використання особистих даних навіть 
більш складними, ніж ті, які потрібні для здійснення електронного 
виборчого процесу. Проте, для повної автоматизації цього процесу 
далеко навіть в самих прогресивних державах, існуючих в світі. При 
цьому причини можуть бути різні: як намагання зберегти певні ма-
ніпулятивні важелі впливу на виборчий процес, так і побоювання 
несанціонованого втручання в електронні системи, хакерських атак, 
недостатньої захищеності електронних мереж тощо. 

Для того, щоб продемонструвати можливості та виявити по-
зитивні і негативні сторони виборів за допомогою електронних 
технологій звернемося до світового досвіду. Виходячи з сучасної 
політичної ситуації нам здається найбільш актуальним розглянути 
європейський досвід застосування електронних технологій у рамках 
програм залучення та заохочення населення для участі в процесі 
голосування на різних рівнях. Варто відзначити, що до 2016 року 
така практика в Європі накопичила значний досвід і налічує майже 
півтора десятиліття. Найпростіший з усіх видів голосування у всес-
вітній мережі Інтернет, це голосування не на політичних виборах, а 
на референдумах і плебісцитах. Так як питання, які обговорюються 
на таких виборах, в більшості випадків, не несуть кардинальних змін 
у державному управлінні, впровадження електронного голосування 
почалося саме з цього.

При цьому, не дивлячись на те, що голосування за допомогою 
електронних носіїв з виходом в Інтернет досить детально описано 
в ряді досліджень, фахівці все ж виявляють серйозні побоювання 
на рахунок подібних технологій. В першу чергу, ці побоювання 
пов’язані з можливістю різноманітних кібер атак і злочинів, зростан-
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ня яких сьогодні очевидно. Розвиток і поява нових поколінь вірусів, 
можливість цілеспрямованих DDOS атак на конкретний сервер, на 
якому можуть знаходитися, наприклад, списки виборців – всі ці 
нюанси дійсно викликають певні побоювання. Більш того, крадіжка 
голосу так само залишається актуальною проблемою. Бо, навіть якщо 
уявити найбільш захищений вид інтернет-голосування, при якому 
громадянину, за деякий час до дня виборів, видається або надсила-
ється смарткарта з двома пін-кодами, які повинен знати тільки він 
для заповнення електронного бланка реєстрації та голосування, то 
навіть таку карту можна вкрасти і, теоретично, за допомогою неї ви-
користовувати чужий голос. Однак, ми вважаємо, що при дотриманні 
усіх стадій кібер-безпеки, масове підтасування результатів електро-
нних виборів буде фактично нездійсненним процесом. Більше того, 
величезна кількість скандалів в різних державах, пов’язаних з вико-
ристанням паперових бюлетенів і маніпуляції ними для підтасуван-
ня результатів виборів, демонструють, що електронне голосування 
точно не стане більш ненадійним. 

Якщо ж звернутися до питання електронного голосування 
з точки зору правових норм, то побоювання викликають дотри-
мання конституційних прав громадянина, які гарантовані йому 
Конституцією при виборчому процесі. Серед цих прав анонімність 
голосування, гласність і підсумкова достовірність підрахованих 
результатів [2, 27].

Суть таємного голосування зводитися до того, що будь-який гро-
мадян має право таємно проголосувати за обраного ним кандидата, 
таким чином, щоб ні у кого не було можливості дiзнатися, за кого 
він голосував, не до дня виборів, ні після нього. Це право захищає 
інтереси особистого вибору, адже навіть найближче оточення може 
тиснути на громадянина, якщо дізнається про те, що його голос су-
перечить їхнім поглядам або інтересам. Більш того, голосування має 
бути табуйованно таємним, тобто таким, при якому ні в кого не про-
сто не буде можливості дізнатися, за кого віддав голос той чи інший 
виборець, але навіть такі спроби повинні перебувати під суворою 
забороною. Тільки так може бути реалізована повна свобода вибору 
і анонімність голосування.

Саме цей пункт і є на сьогоднішній день самою слабкою ланкою 
в ланцюзі міркувань про впровадження електронного голосування. 
В першу чергу, це пов’язано з тим, що технології, якими ми володіємо 
сьогодні, хоч і можуть забезпечити повну анонімність, але кількість 
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витрачених на це ресурсів зробить такий вид виборчого процесу 
нерентабельним. До того доведеться залучати величезну кількість 
іноземних фахівців, що є не найкращим рішенням у контексті без-
пека будь-якої держави. До того ж, навіть якщо організувати багато-
ступеневу систему доступу на сервер, для того щоб проголосувати 
з використанням динамічної електронної адреси – навіть такі складні 
системи можуть бути піддані атаці, що призведе до порушення та-
ємниці голосування. Теоретично, існує можливість повторного ви-
користання унікального пароля або ключа, який, гіпотетично, можна 
буде вилучити з бази даних на сервері для того, щоб проголосувати 
повторно або багаторазово. Якщо станеться щось подібне, і воно 
навіть буде виявлено електронною системою безпеки, підсумковий 
підрахунок голосів, при наявності таких махінацій, втрачає всякий 
сенс.

Наступним слабким місцем у виборчій системі і виборах з до-
помогою Інтернету можна вважати складність ідентифікації кон-
кретного виборця, в наслідок чого може бути два варіанти розвитку 
подій:

1. В рамках першої ситуації громадянин-виборець у зручний 
для себе час, до дня виборів, отримує індивідуальний електронний 
ключ або пароль, який дозволить йому зареєструватися на сервері 
для голосування. Якщо такий ключ буде видаватися, як і паспорт, на 
тривалий період часу і, відповідно, буде довго зберігатися в одного 
власника, знижується надійність паролів. Вони можуть бути вкрадені 
як у самого виборця, так і з бази даних для зберігання. Таким чином, 
кількість часу, що відводиться на зберігання пароля, зворотно про-
порційна його надійності.

2. В рамках другого сценарію, пароль дістається виборцю безпо-
середньо перед виборами і діє одноразово. При такій системі надій-
ність пароля не викликає нарікань, але от сам факт того, що виборцю 
перед кожними місцевими, або загальнодержавними виборами дово-
диться йти на виборчу дільницю, де фізичні особи будуть видавати 
йому пароль, як мінімум вполовину знижують корисність і зручність 
електронного голосування як такого. 

Щодо останньої проблеми електронного голосування – глас-
ності, то варто сказати, що її рішення найбільш складне. Адже, як 
при використанні електронних терміналів, так і при голосуванні 
з особистого електронного засобу (персонального комп’ютера, 
ноутбука, гаджета з можливістю виходу в Інтернет із заповненням 
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форм реєстрації), громадські організації і засоби масової інформації 
фактично втратять можливість висвітлення процесу голосування. 
Адже не можливо перевіряти величезну кількість даних з мільйонів 
пристроїв в  сервісних центрах різних провайдерів, як і важко уявити 
провайдерів, які погодяться звітувати перед громадськістю про свою 
роботу. Для висвітлення таких виборів доведеться перевіряти сотні 
тисяч кілометрів ліній зв’язку тощо.

Iснують нарікання на неможливість 100% достовірності резуль-
татів електронного голосування за допомогою мережі Інтернет або 
електронних терміналів. 100% достовірність не спостерігається і при 
традиційних видах голосування, але існує безліч варіантів цілеспря-
мованого втручання в хід процесу електронного голосування з боку 
зацікавлених осіб: це віруси, атаки, цілеспрямоване псування лінії 
зв’язку, зрив роботи провайдерів і т. д. Звичайно, таке втручання 
дуже дороге і не обов’язково виникне в процесі електронного голо-
сування. Але існують і тривіальні можливості збою електронних 
систем – це поломки, технічні збої, відмова засобів зв’язку, зрештою 
операційні системи можуть припиняти свою роботу з невідомих при-
чин. Такі випадки мінімальні, але сам факт їх існування підвищує 
ризик зриву голосування.

Звернемося до реальної світової практиці електронного голосуван-
ня. Самий ранній експеримент зі спробою впровадити електронний 
вид голосування був проведений в США на території густонаселено-
го штату Орегон [8, с.145]. Експеримент був невеликим і далекий від 
вдалого, не з причини збою, а тому, що в ньому взяло участь занадто 
мало для статистичної оцінки фактів ризику виборців. Та розробка 
самої системи таємного голосування удосконалювалася і, наприклад 
в Естонії вже з 2005 року електронне голосування застосовується на 
місцевих виборах, а з 2007 року на парламентських. Впровадження 
системи електронного голосування в невеликих державах як Естонія 
дещо простіше, ніж у великих країнах, але розкриває основні тенден-
ції. Електронне голосування не відразу завоювало довіру виборців, 
так якщо при перших виборах терміналами скористалися всього 2 % 
виборців, то до 2011 року їх кількість зросла до 24%, що робить ви-
трати на таке голосування рентабельними [3]. 

Окрема система для введення електронного голосування на ви-
борах розроблена і в Швейцарії. Вперше система «EVoting» була 
протестована на виборах в 2003 році, в якості експерименту, однак 
сьогодні уряд Швейцарії вважає, що абсолютна більшість громадян 
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на наступних виборах скористаються тільки електронним видом 
голосування. Зараз у Швейцарії однаково доступні як термінали 
для голосування, так і веб ресурси, на яких можна проголосувати 
за допомогою мережі Інтернет. Аналітики вважають, що сайти для 
голосування використовуються в більшості випадків тими громадя-
нами Швейцарії, які в день місцевих або парламентських виборів 
перебувають за межами своєї держави [5].

Виходячи з позитивного досвіду таких держав, як Швейцарія і 
Естонія, можна визначити позитивні сторони і переваги системи 
голосування в Інтернеті. В першу чергу, система електронного 
голосування мобільніша, ніж голосування на виборчій дільниці, а 
тому вона спрощує доступ до волевиявлення для людей з обмеже-
ними можливостями. Електронний підрахунок голосів здійснюється 
миттєво і не потребує такої кількості перерахунків як традиційний 
підрахунок голосів, що робить голосування в Інтернеті більш опе-
ративним, а отже, більш демократичним. Система голосування 
в Інтернеті дозволить громадянам, які перебуватимуть за межами 
своєї держави, проголосувати без фізичної присутності на виборчій 
дільниці.

Менш прогресивним, внаслідок своєї фінансової затратності, є 
метод використання електронних урн. Незаперечною перевагою 
такого інструменту голосування є те, що електронні урни мають 
здатність зберігати працездатність без підключення до електрики, 
до будь-якого вида комунальної інфраструктури, а значить, можуть 
бути поміщені на територіях, які або досить віддалені від цивілізації, 
або які із-за різноманітних природних катаклізмів тимчасово відріза-
ні від комфортних умов існування.

Найбільш показовим прикладом використання таких засобів 
як електронні урни, є Бразилія. Не дивлячись на те, що у багатьох 
сферах політичного управління та економіки Бразилія не знахо-
диться на перших позиціях у світі, апробація системи електронних 
урн там почалася ще в 1996 році. В рамках експерименту, урни 
були встановлені в 57 містах, в яких існують проблеми з електро-
енергією і проблеми з доступом до виборчих дільниць. До 2000 р. 
електронні урни уже використовувалися на всіх місцевих виборах 
в Бразилії. Бразилії вдалося стати першою державою, яка масово 
використовувала електронні урни для президентських виборів 
у жовтні 2002 року. За ходом виборчого процесу, який проходив 
з допомогою самих передових досягнень електронної техніки, спо-
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стерігали представники США, Японії, Венесуели, Мексики, а також 
представники міжнародної організації з контролю якості виборів 
Transparency International, які прийшли до висновку, що будь-яких 
істотних порушень у процесі голосування і підрахунку електронних 
голосів не було [1, с.22-23]. 

Вже до 2008 року, експертний центр з проведення електронного 
голосування європейської комісії провів дослідження готовності 
різних країн до проведення електронних виборів за допомогою 
комп’ютерних та електронних технологій. Був опублікований рей-
тинг готовності, що складається з 30 держав [7]. Автори проаналізу-
вали і порівняли умови і рівень розвитку електронних технологій 
в різних державах і проаналізували фактори, які дозволяють державі 
використовувати електронні технології. В результаті були визначені 
наступні критерії оцінки потенціалу держави:

1. Загальний рівень інформаційного суспільства. Тобто, рівень 
розвитку інформаційних технологій в державі в цілому, ступінь 
впровадження цих технологій в роботу державних установ. Ціна ви-
ходу на інформаційний ринок, доступність високих технологій гро-
мадянам, кількість скоєних онлайн-покупок за останній квартал.

2. Загальний правовий рівень суспільства. Наскільки добре 
держава слідує рекомендаціям ООН щодо захисту прав людини, 
наскільки якісно реалізовані свободи, виконуються конституційні 
приписи, чи існує можливість маніпулювання законом у комерцій-
них інтересах.

3. Загальний рівень політичної культури суспільства. Наскільки 
стабільні різні соціальні і демократичні інститути в даній державі, 
наскільки розвинене громадянське суспільство, наскільки високий 
рівень критики держави з боку громадянського суспільства і який 
рівень довіри громадян до закону. 

4. Загальний рівень включення електронного голосування в по-
літичне життя суспільства. Чи часто використовуються електронні 
види голосування при телевізійних дебатах, плебісцитах, опитуван-
нях населення. 

В європейській практиці здійснення електронного голосування 
держави спираються на документ 2004 року, який носить назву 
«Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 
про юридичних осіб, оперативних і технічних стандартах електро-
нного голосування» [6]. В цьому документи Європейський Союз ви-
знає за інформаційними технологіями потенціал і підкреслює, що 
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вони змінюють життя громадян держав – учасниць ЄС, бо виборчий 
процес повинен підлаштовуватись під зручності громадян, а зна-
чить використовувати зручні та популярні електронні технології та 
всесвітню мережу Інтернет при веденні політичної активності, серед 
якої і проведення виборів.

У цієї рекомендації визначається рівень побоювань щодо надій-
ності використання електронного голосування, надійності паролів, 
ідентифікації виборця і таємниці голосування. Але варто відзначити, 
що з моменту виходу даного документа пройшло вже 12 років і сис-
теми кібер безпеки весь час удосконалюються, що робить інтернет-
голосування досить привабливою альтернативою традиційному 
голосуванню.

Якщо розглядати ситуацію в Україні, то варто зазначити, що 
впровадження електронного голосування будь-яким способом – за 
допомогою електронних терміналів, електронних урн, або прямого 
голосування в Інтернеті, все ще перебуває в процесі обговорення 
[4,с.19-23]. Ніяких експериментальних програм, які б наближали 
день реального впровадження системи електронного голосування, не 
було, тому говорити про реальний рівень готовності України до про-
ведення електронних виборів із включенням голосування в Інтернеті 
поки не представляється можливим. 

Проте в рамках місцевої ініціативи в такому регіоні України, як 
дніпропетровська область, одноразово, в 2013 році був запущений 
інтернет-ресурс під назвою «Діалог заради реформ: впровадження 
соціально-економічних реформ». А у вересні 2013 року на терито-
рії нині окупованої Автономної Республіки Крим був заснований 
перший в Україні центр розвитку електронного урядування [3]. На 
жаль, подальші політичні події, які призвели до низки внутрішніх 
і зовнішніх конфліктів, відкинули просування України по шляху 
впровадження електронних видів голосування, на кілька років на-
зад. В останні три роки істотних, що виходять за межі теоретичних 
досліджень та політичних заяв, спроб просування в цю сторону не 
робилося.

Таким чином, проаналізувавши теоретичні матеріали щодо до-
свіду використання електронних інформаційних технологій у ви-
борчому процесі і процесі голосування, приходимо до висновку, що 
не дивлячись на всі ризики і суттєві мінуси даного етапу розвитку 
електронних технологій, голосування в Інтернеті є найбільш швид-
кою, зручною і демократичною системою волевиявлення виборця.
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Так як Україна сьогодні йде шляхом демократизації всіх систем 
свого політичного і громадського управління та створює громадян-
ське суспільство, то експерименти і подальше впровадження авто-
матизованих засобів голосування і політичного процесу в цілому є 
необхідним. Поки політичні інститути відстають від рівня розвитку 
суспільства, не можна говорити про те, що така політична система 
є демократичною. Тому демократичний розвиток і реформи тісно 
пов’язані з вдосконаленням іноваційних медіа-технологій.
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Использование современной электроники и сети Интернет является 

одним из важнейших и перспективных этапов развития демократии 
в отдельно взятых государствах. Это касается и развития электронного 
голосования в Интернете с помощью терминалов.

В данной статье проанализированы преимущества и недостатки 
Интернет-голосования в Украине. Акцентировано внимание на опыт 
зарубежных стран. Сделан вывод, что несмотря на все риски и существенные 
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минусы современного этапа развития электронных технологий, голосова-
ние в Интернете является наиболее быстрой, удобной и демократической 
системой волеизъявления избирателя. 

The use of modern electronics and the Internet is one of the most important 
and most promising stages of the development of democracy in individual states. 
This also applies to the development of online e-voting using terminals.

This article analyzes the advantages and disadvantages of Internet voting in 
Ukraine. The emphasis is on the experience of foreign countries. It is concluded 
that despite all the risks and significant disadvantages of the current stage in the 
development of electronic technologies, voting on the Internet is the fastest, most 
convenient and democratic system of the will of the electorate.

стаття надійшла до редколегії 29.08.2017
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ІНКОРПОРАцІЯ ЗАКОНОдАВсТВА  
ПРО ПРАВА ЛюдИНИ: ЄВРОПЕйсЬКИй  

дОсВІд
У статті надається ґрунтовний опис такої модельної схеми інкорпо-

рації європейських стандартів прав людини, як «кодекс зебри». Особлива 
увага приділяється характеристиці наукового та практичного значення 
«кодексів зебри», утворених для різних прав людини.

На сучасному етапі в Україні відбувається конституційна рефор-
ма, у зв’язку з чим тривають неабиякі дискусії з приводу змісту її 
окремих розділів та статей. Не є винятком і статті Розділу ІІ «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина». 

Питанням гармонізації законодавства України з міжнародни-
ми, у т.ч. європейськими стандартами, присвячена низка дисер-
тацій в національній юридичній науці (див., наприклад, роботи 
О. І. Вінгловської, Т. С. Демченко, Т. В. Садової, Д. В. Сімоновича,  
С. О. Верланова, інших. Деякі вчені розглядали і міжнародні та євро-
пейські стандарти як такі (наприклад, О. В. Климович, Ю. Ю. Білас), 
але вкрай рідко на монографічному рівні увага приділялась пробле-
мам систематизації таких стандартів. 

Водночас, часто гармонізація національного законодавства у сфері 
прав людини з європейськими стандартами утруднюється внаслідок 
того, що охопити ці стандарти досить важко. Таким чином, важливим 
© Мішина н. В., 2017
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науковим завданням є формулювання пропозицій щодо вирішення 
цієї проблеми. Метою статті є висунення пропозицій щодо модель-
ної схеми інкорпоративної обробки нормативного матеріалу, який 
міститься в джерелах, що встановлюють європейські стандарти прав 
людини.

Досліджуючи універсальні стандарти прав людини та деякі пи-
тання їхньої реалізації у республіці Білорусь, Л. Ульяшина звернула 
увагу на необхідність їхньої систематизації, та вперше в російсько- та 
україномовній науковій літературі ввела в обіг термін «кодекс зебри». 
Вона погоджується з думкою більшості вчених про те, що міжнародні 
стандарти прав людини включають до себе як загальнообов’язкові 
норми, так і норми, що відносяться до м’якого права, та наголошує, 
що у сукупності ці норми «утворюють так званий «кодекс зебри» – 
єдиний стандарт-комбінацію» [1, c.8].

Фактично, «кодекс зебри» уявляє собою модельну схему викорис-
тання такого способу систематизації, як інкорпорація. Р. Л. Анахасян 
визначив інкорпорацію законодавства як таке, що здійснюється поза 
правотворчим процесом, та пов’язане тільки з зовнішньою обробкою 
упорядкування законодавства, в рамках якого контрольні тексти 
нормативно-правових актів визначеного рівня об’єднуються повніс-
тю чи частково у різного роду збірники у хронологічному, системно-
предметному порядку без зміни їх змісту [2].

Систематизація нормативно-правового масиву може проводи-
тися з використанням трьох способів: інкорпорації, кодифікації та 
консолідації. Основні відмінності між цими способами демонструє 
Табл. 1. На нашу думку, на сучасному етапі інкорпорація як спосіб 
систематизації європейських стандартів у сфері прав людини є най-
більш оптимальним. 

Таблиця 1 

Способи систематизації нормативно-правового масиву

Інкорпорація Кодифікація Консолідація

Використовується 
суб’єктом 
правотворчості

ні Так Так 

Тексти джерел права 
змінюються

ні Так ні 
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А. І. Соболевська пропонує вести мову не про «систематизацію 
законодавства», а про «систематизацію норм законодавства» [3]. На 
нашу думку, однак, ця пропозиція є вірною стосовно таких способів 
систематизації, як кодифікація та консолідація – з огляду на те, які 
органи їх поводять (див. Табл. 1). Стосовно ж інкорпорації, більш 
точним уявляється словосполучення «інкорпорація законодавства», 
«інкорпорація європейських стандартів прав людини» тощо. 

Е. Ю. Кузьменко, О. А. Крутій досліджували такий спосіб систе-
матизації норм міжнародного права, як кодифікація [4; 5]. Однак, 
кодифікація потребує значних зусиль на національному рівні, і 
ще більших – на міжнародному. Це стосується як витрат часу, так 
і матеріальних ресурсів. Значно більш прийнятним способом сис-
тематизації норм, що містяться в джерелах міжнародного, у т.ч. 
європейського, права уявляється інкорпорація, яку часто іменують 
«неофіційною систематизацією» (див., наприклад, дисертацію 
В. О. Сивицького [6]).

Дуже вдалою уявляється модельна схема інкорпорації під назвою 
«кодекс зебри», запропонована Л. Ульяшиною (Табл. 2). У модельній 
схемі використовується інкорпорація за предметною ознакою (колон-
ка перша – «право, що захищається»). Водночас документи угрупову-
ються з урахуванням їх юридичної сили та обов’язковості. 

Таблиця 2

Модельна схема інкорпорації європейських стандартів прав людини 
«кодекс зебри», автор – Л. Ульяшина1

Право, що 
захищається

Джерела 
«твердого права»

Джерела «м’якого 
права» Судові рішення

… … … …

Заповнення першої графи Табл. 2 не викликає утруднень – до 
неї заноситься те чи інше право людини, охоронюване нормами 
європейського права – наприклад, право на життя, право на повагу 
до гідності тощо.

1	 Ознайомлення	 з	 «кодексом	 зебри»	 проводилось	 автором	 в	 межах	 проекту	
«Дистанційний	 курс	 по	 правам	 людини	 для	 адвокатів	 та	 юристів»	 мережі	 Домів	
прав	людини	Азербайджану,	Білорусі,	Молдови,	Росії	та	України	(2012-2013),	курсу	
«Імплементація	міжнародних	стандартів	в	області	прав	людини»,	автором	якого	є	
Л.	Ульяшина	(humanrightshouse.org).
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Заповнення другої графи Табл. 2 передбачає внесення до неї тих 
міжнародних договорів, які закріплюють це право, а також мають 
відношення до його реалізації та захисту. При цьому доцільно звер-
нути увагу на мету складання «кодексу зебри» – якщо планується 
його використовувати для визначення того, які норми європейського 
права, що містять стандарти прав людини, є наразі обов’язковими 
для України, – необхідно перевірити, чи ратифіковано відповід-
ний акт. Якщо ж «кодекс зебри» планується використовувати для 
вдосконалення чинного національного законодавства, чи для ви-
вчення європейської регламентації того чи іншого права, – до нього 
рекомендується включати усі існуючи у відповідній сфері стандарти 
прав людини. Прикладами документів, що можуть бути внесені до 
другої графи Табл. 2, є Конвенція про захист прав людини та осно-
воположних свобод, Європейська хартія місцевого самоврядування, 
Європейська соціальна хартія тощо. 

Наявність у Табл. 2 третьої графи пов’язана з такою, що на-
буває підтримку більшості дослідників, класифікацією джерел 
міжнародного, у т.ч. європейського права на «тверді» та «м’які». 
Е. Ю. Кузьменко зазначає, що норми «м’якого» права забезпечують 
регулювання у тих галузях співробітництва, у яких норми «твер-
дого» права залишаються безсилими [5]. Норми «твердого» права 
носять обов’язковий характер для країн, які взяли на себе відповідні 
зобов’язання. Норми «м’якого» права мають рекомендаційний харак-
тер. Заповнення третьої графи Табл. 2 передбачає ретельний пошук 
відповідних міжнародно-правових актів, – адже найбільш відомими 
нормами міжнародного права є ті, які ратифіковані та розглядаються 
як частина національного законодавства. Акти, що містять норми 
«м’якого» права, можуть бути взагалі не переведені на українську 
мову, а отже – їх пошук передбачає глибоке знайомство з відповідною 
сферою європейського права. Прикладами документів, що можуть 
бути внесені до третьої графи Табл. 2, є Рекомендація Комітету міні-
стрів державам-членам про положення потерпілого в межах кримі-
нального права та кримінального процесу, Рекомендація Комітету 
міністрів державам-членам про доступ до інформації, що знахо-
диться у розпорядженні державних органів, Рекомендація Комітету 
міністрів державам-членам про захист недоторканості приватного 
життя в Інтернеті (Керівні принципи по захисту особистості у від-
ношенні збору та обробки персональних даних на інформаційних 
магістралях) тощо. 



277

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

Заповнення четвертої графи Табл. 2 є можливим тільки у тому 
випадку, якщо розглядуване право (перша графа Табл. 2) міститься 
у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 
Адже тільки у такому випадку скарги на його порушення будуть роз-
глядатися Європейським Судом з прав людини. Заповнення четвер-
тої графи Табл. 2 передбачає внесення до неї Рішень Європейського 
Суду з прав людини, у яких Суд посилався на відповідну статтю 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (або 
Протоколу), що передбачає захист порушуваного права. 

На нашу думку, заповнення цієї графи Табл. 2 є найбільш лег-
ким з огляду на те, що Європейський Суд з прав людини має власну 
електронну базу даних рішень Суду, до якої заносяться усі прийняті 
рішення. Ця електронна база знаходиться на офіційному веб-сайті 
Європейського Суду з прав людини http://www.echr.coe.int, доступ 
до неї є вільним. Станом на 1 листопада 2017 р. електронна база 
«HUDOC database» нараховувала 55922 документи. Існує зручна сис-
тема пошуку необхідного рішення за такими основними критеріями 
як: країна, стаття Конвенції (або Протоколу), ключові слова, наявність 
чи відсутність порушення статті Конвенції (або Протоколу), встанов-
лені Судом. Можна використати і такі додаткові критерії, як дата, 
організація, суддя, що брав участь у розгляді справи тощо. 

Отже, завдяки тому, що апарат Європейського Суду з прав лю-
дини постійно вживає зусиль для електронної інкорпорації рішень 
Суду, ознайомлення з правовими позиціями та рішеннями Суду 
з питань захисту того чи іншого права не представляє складнощів 
для осіб, які володіють англійською та / або французькою мовами. 
Прикладами документів, що можуть бути внесені до третьої гра-
фи Табл. 2, є Рішення Європейського Суду з прав людини у справі 
Харченко проти України, Рішення Європейського Суду з прав люди-
ни у справі Алене де Рібемон проти Франції тощо. 

Зазначимо, що так як «кодекс зебри» пропонується як модельна 
схема інкорпорації європейських стандартів прав людини, заповнена 
таблиця (Табл. 2) має супроводжуватися наведенням текстів включе-
них до неї документів.

Думається, що таку модельну схему інкорпорації європейських стан-
дартів прав людини, як «кодекс зебри», доцільно використовувати: 

– у науково-педагогічній роботі – для формулювання на док-
тринальному рівні нормотворчих пропозицій та розробки теорій, 
концепцій про права людини, їхню реалізацію, захист; у навчальному 
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процесі – для більш глибокого ознайомлення майбутніх юристів з єв-
ропейськими стандартами прав людини та з можливостями захисту 
порушених прав на європейському рівні; 

– у практичній роботі – юристам-правозахисникам стане у нагоді  
більш глибоке ознайомлення з нюансами нормативно-правової регла-
ментації порушеного права на європейському рівні, особливо коли 
скарга про порушення права може бути подана до Європейського 
Суду з прав людини; а авторам текстів законів та інших актів, що 
стосуються прав людини в Україні, доцільно використовувати «ко-
декс зебри», який у стислій формі надає необхідну інформацію про 
наявні стандарти та ступінь їх обов’язковості, для узгодження відпо-
відних актів з європейськими стандартами прав людини.

Висновки з даного дослідження. «Кодекс зебри» на сучасному 
етапі є найбільш прийнятною модельною схемою інкорпоративної 
обробки нормативного матеріалу, який міститься в джерелах, що 
встановлюють європейські стандарти прав людини. Застосування 
«кодексу зебри» матиме високе наукове та практичне значення, під-
вищуючи ефективність нормотворчої діяльності, захисту порушених 
прав людини тощо. Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку вбачаються у розробці «кодексів зебри» для окремих прав 
людини (дивись [7]). Також слід всіляко вітати, що «кодекс зебри» як 
спосіб інкорпорації стає все більш популярним в юридичній літера-
турі (наприклад, дивись [8, с. 76-80]).
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В статье приводится подробное описание такой модельной схемы инкор-

порации европейских стандартов прав человека, как «кодекс зебры». Особое 
внимание уделяется характеристике научного и практического значения 
«кодексов зебры», созданных для различных прав человека.

The article provides a detailed description of such a model scheme of European 
standards of human rights’ incorporation as a «zebra code». Particularly  
the attention is paid to the characteristics of scientific and practical importance 
of «zebra codes», created for certain of human rights. 
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Краснопольська Т. М., НУ «ОЮА»

гЕНдЕРНИй ВИМІР АдВОКАТсЬКОгО 
сАМОВРЯдУВАННЯ В РЕгІОНАх УКРАїНИ

У статті відображено результати гендерного моніторингу складу ор-
ганів адвокатського самоврядування загальнодержавного та регіонального 
(обласного) рівня. Проаналізовано склад Ради адвокатів України, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої ревізійної ко-
місії адвокатури, Рад адвокатів регіонів, Кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій та Ревізійних комісій регіонів. Запропоновані заходи, спрямовані 
на подолання гендерного дисбалансу в системі органів адвокатського само-
врядування в Україні. 

Демократизація суспільного життя та євроінтеграційні устремлін-
ня нашої держави вимагають змін у сфері забезпечення прав жінок 
та чоловіків в Україні. Проте на даний час в нашому суспільстві на-
явний значний дисбаланс у цій сфері. Тому потребує подальшого 
вивчення моніторинг та аналіз представництва жінок та чоловіків 
в різних сферах суспільного життя. Практика останніх років показала 
деякі позитивні зрушення у сфері публічного управління. Так, на-
явний прогрес у співвідношенні жінок і чоловіків серед законодавців, 
високопосадовців та управлінців, за яким Україна за останній рік 
покращила свої рейтингові позиції, піднявшись із 27 на 23 сходин-
ку. Однак гендерний паритет поки не досягнуто в багатьох сферах. 
Одним з недостатньо досліджених на даний час питань є гендерний 
моніторинг складу адвокатського самоврядування в Україні. 

Дослідженням гендерної рівності та дискримінації в україн-
ському суспільстві присвятили свої праці науковці з різних галузей 
науки. В Україні сформувалось три наукові школи гендерних дослі-
джень: одеська (Л. Кормич, С. Наумкіна, Л. Петришина, Л. Смоляр), 
київська (О. Забужко, С. Оксамитна, І. Оніщенко, С. Павличко, а 
також Н. Грицяк, Л. Кобилянська, Н. Ковалішина, Т. Мельник, 
Н. Оніщенко) та харківська (Т. Булавіна, В. Гайденко, О. Гомілко, 
С. Жерьобкін, Н. Чухим та ін.). Серед дисертаційних праць у сфе-
рі права з гендерної проблематики слід вказати праці Н. Аніщук, 
О. Дашковської, Ю. Івченко, К. Левченко та ін. Однак жодне з них 
не стосувалося безпосередньо судової системи чи судової практики 
та адвокатської діяльності.

© краснопольська Т. М., 2017
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Слід зазначити, що у 2016 році вийшло в світ видання «Гендерна 
рівність при здійсненні правосуддя» [30], яке було підготовлене 
у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здій-
сненні правосуддя», що впроваджується Координатором проектів 
ОБСЄ в Україні спільно з Національною школою суддів України, 
Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом 
України за фінансової підтримки Уряду Канади. Тут наведено ре-
зультати «Дослідження ґендерної дискримінації у професійному 
середовищі адвокатів та суддів», виконаного на підставі аналізу 
анкет, що заповнювалися в квітні – червні 2015 року учасниками 
оглядових семінарів із застосування практики Європейського суду 
з прав людини (ЄСПЛ). 

Вказане видання є фактично першим систематизованим аналізом 
даних в галузі моніторингу гендерної рівності у сфері правосуддя. 
Автором розглянуто політико-правові акти щодо забезпечення ґен-
дерної рівності та недискримінації; проаналізовано національну 
судову практику в справах, що стосуються ґендерної дискримінації, 
та відповідну практику ЄСПЛ, а також запропоновано рекомендації 
для суддів та адвокатів щодо реалізації принципу ґендерної рівності 
у їхній професійній діяльності.

Метою даної статті є гендерний моніторинг складу органів адво-
катського самоврядування в регіонах України та виявлення гендер-
ного балансу/дисбалансу.

Євроінтеграційний курс та демократизація суспільно-політичного 
життя в Україні вимагають впровадження європейських стандартів 
прав людини. Одним з пріоритетних напрямів Національної страте-
гії у сфері прав людини [5] є забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок та чоловіків, що передбачає впровадження міжнародних 
стандартів щодо забезпечення гендерної рівності, в тому числі на 
законодавчому рівні; проведення комплексних заходів щодо подо-
лання гендерної дискримінації, в тому числі гендерних стереотипів; 
створення ефективної системи протидії усім формам гендерного 
насильства; розвиток гендерної освіти тощо. Стратегія спирається 
на низку міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, що 
регулюють питання встановлення гендерної рівності (Загальну де-
кларацію прав людини 1948 р., понад 20 конвенцій ООН, Стратегію 
гендерної рівності на 2014-2017 рр. Ради Європи та ін.), положення 
Конституції України 1996 р. та вітчизняні політико-правові акти 
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(наприклад, Закон України «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків» 2005 р. тощо). 

Проте незважаючи на широку політико-правову регламентацію, 
за даними Світового економічного форуму (World Economic Forum), 
Україна посідає 69 місце в світі (із 144 можливих) за рівнем досягнен-
ня гендерної рівності. Причому за цим показником у політичній сфе-
рі наша країна знаходиться на 107 місці. У дослідженні вимірюється 
розрив серед чоловіків та жінок за різними показниками у чотирьох 
основних сферах: економічна участь та можливості; рівень освіти; 
здоров’я і тривалість життя та політичні права обох статей.

Так, за співвідношенням жінок до чоловіків у парламенті Україна 
має індекс 0,137; щодо розподілу посад міністрів – 0,118 [1].

За даними рейтингу відмічено погіршення положення жінок у сфе-
рі оплати праці. Зокрема, за цим показником Україна у 2017 році по-
сідає 68 місце, в той час, як у попередньому знаходилась на 61.

Розподіл жінок за рівнями державного управління в Україні мож-
на охарактеризувати як «піраміду» участі жінок у сфері прийняття 
рішень, де їх представництво залежить від рівня управління: чим він 
вищий, тим нижче відсоток жінок. 

Проведений нами гендерний моніторинг органів адвокатського 
самоврядування в Україні в цілому та в окремих регіонах показав 
наявність гендерного дисбалансу. 

На початку слід сказати, що відповідно до ст. 45-46 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» органи адвокатського 
самоврядування об’єднує Національна асоціація адвокатів України, 
яка діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, до 
яких належать: з’їзд адвокатів України; Рада адвокатів України; Вища 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури; Вища ревізійна 
комісія адвокатури; Конференція адвокатів регіону; Рада адвокатів 
регіону; Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія; Ревізійна комісія 
регіону [4].

Аналіз складу Ради адвокатів України показав, що чоловіків в її 
складі майже вдвічі більше ніж жінок – 18 проти 11 [10]. Таким чином, 
чоловіки контролюють рішення Ради, незважаючи на те, що головою 
останньої є жінка.

Серед голів рад адвокатів регіонів спостерігається приблизно рів-
ний рівень представництва – 14 чоловіків та 12 жінок [9].

За даними офіційних сайтів рад адвокатів регіонів [6–8, 13, 18–29] 
розглянемо персональний склад таких рад (табл. 1).
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Таблиця 1

Склад Рад адвокатів регіонів

Область
Всього Чоловіків Жінок

осіб % осіб % осіб %

Вінницька область 10 100 4 40 6 60
Волинська область 13 100 8 62 5 38
Дніпропетровська область 8 100 7 78 2 22
Донецька область 12 100 8 67 4 33
Житомирська область 7 100 5 71 2 29
івано-Франківська область 11 100 7 64 4 36
київська область 20 100 16 80 4 20
кіровоградська область 11 100 7 64 4 36
львівська область 13 100 10 77 3 23
Миколаївська область 15 100 11 73 4 27
Одеська область 24 100 17 71 7 29
Полтавська область 8 100 6 75 2 25
Рівненська область 8 100 5 63 3 37
Харківська область 9 100 5 55 4 45
Хмельницька область 10 100 5 50 5 50
черкаська область 5 100 4 80 1 20
чернівецька область 6 100 4 67 2 33
чернігівська область 11 100 8 73 3 27

середній показник по україні 202 100 137 68 65 32

Як видно з табл. 1, середній показник рівня представництва жінок 
у складі Рад адвокатів регіонів складає 32 %, тобто жінки склада-
ють одну третину від загального складу, в той час як чоловіки – дві 
третини. Слід зазначити, що гендерний дисбаланс (низький рівень 
представництвом жінок) наявний в більшості областей. Київська 
та Черкаська області мають найгірші показники – рівень представ-
ництва жінок тут складає 20 %, не кращим чином ситуація скла-
лась і в Дніпропетровській (22 %), Львівській (23 %) та Полтавській 
(25 %) областях. Незначний дисбаланс в бік чоловіків відмічено 
в Вінницькій області, де жінки складають 60 % складу Ради адво-
катів регіону. Найбільш збалансованим є склад Хмельницької та 
Харківської Рад адвокатів – 50 % та 45 % відповідно. 

Схожа ситуація спостерігається і при аналізі складу Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, до якої 
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вхо дять 20 чоловіків та 10 жінок, до того ж голова та один 
із заступників – чоловіки [31]. 

Проте у складі керівників регіональних кваліфікаційно-дисцип-
лінарних комісій адвокатури рівень представництва жінок вищий – 
13 жінок та 14 чоловіків [12]. 

Проведемо гендерний моніторинг персонального складу 
кваліфіка ційно-дисциплінарних комісій адвокатури областей, 
спираючись на дані офіційних сайтів Рад адвокатів регіонів та 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури областей 
(табл. 2) [2, 6–8, 13, 15–29, 32].

Таблиця 2

Склад кваліфікаційно-дисциплінарних комісій  
адвокатури областей

Область
Всього Чоловіків Жінок

осіб % осіб % осіб %

Вінницька область 21 100 7 33 14 67
Дніпропетровська область 17 100 12 71 5 29
Донецька область 19 100 7 37 12 63
Житомирська область 16 100 10 63 6 37
івано-Франківська область 19 100 10 53 9 47
київська область 19 100 8 42 11 58
кіровоградська область 17 100 13 76 4 24
львівська область 21 100 13 62 8 38
Миколаївська область 18 100 9 50 9 50
Одеська область 17 100 7 41 10 59
Полтавська область 15 100 8 53 7 47
Харківська область 23 100 10 43 13 57
Херсонська область 15 100 8 53 7 47
Хмельницька область 15 100 11 73 4 27
черкаська область 10 100 5 50 5 50
чернівецька область 16 100 8 50 8 50
чернігівська область 16 100 10 63 6 37

середній показник по україні 294 100 156 53 138 47

Як бачимо з даних табл. 2, у складі кваліфікаційно-дисциплі-
нарних комісій адвокатури областей рівень представництва жінок та 
чоловіків в середньому по країні приблизно рівний (53 % чоловіків 
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та 47 % жінок). Проте в окремих регіонах наявна гендерна асиме-
трія, як в бік жінок, так і в бік чоловіків. Наприклад, найнижчим є 
рівень представництва жінок у Кіровоградській (24 %), Хмельницькій 
(27 %) та Дніпропетровській (29 %) областях, чоловіків – у Вінницькій 
(33 %) та Донецькій областях (37 %). Гендерний паритет дотримано 
у Миколаївській, Черкаській та Чернівецькій областях (50/50).

У складі кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Одеської області жінки переважають – 10 жінок (59 %) та 7 чоловіків 
(41 %) [32].

За даними офіційних сайтів Рад адвокатів регіонів складемо 
розглянемо персональний склад ревізійних комісій Рад адвокатів 
областей (табл. 3).

Таблиця 3

Склад ревізійних комісій Рад адвокатів областей

Область
Всього Чоловіків Жінок

осіб % осіб % осіб %

Вінницька область 5 100 3 60 2 40
Житомирська область 3 100 1 33 2 67
івано-Франківська область 3 100 1 33 2 67
Одеська область 5 100 3 67 2 33
Харківська область 9 100 4 44 5 56
Херсонська область --
Хмельницька область 5 100 3 60 2 40
чернігівська область 3 100 1 33 2 67

середній показник по україні 33 100 16 48 17 52

За даними табл. 3 видно, що середній по країні показник рівня 
представництва жінок в складі Ревізійних комісій Рад адвокатів 
регіонів складає 52 %, чоловіків – 48 %, тобто наявний гендерний 
паритет.  

Проте при розгляді персонального складу Вищої ревізійної комісії 
адвокатури бачимо, що чоловіки складають дві третини складу – 
10 чоловіків (67 %) проти 5 жінок (33 %) [14]. Отже, на нижчому рівні 
рівень представництва жінок вищий і навпаки.

Аналіз даних табл. 3 показує наявність в окремих регіонах дис-
балансу. Так, найнижчий рівень представництва жінок в скла-
ді Ревізійних комісій Рад адвокатів регіонів в Одеській області, 
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а  чоловіків – в Житомирській, Івано-Франківській та Чернігівській 
областях (по 33 %)

Отже, як на рівні країни, так і на рівні регіону (в особі рад адвока-
тів регіонів) в системі органів адвокатського самоврядування нашої 
країни переважають чоловіки, проте у відсотковому співвідношенні 
на нижчому рівні ступінь представництва жінок є вищим. Лише 
в складі ревізійних комісій Рад адвокатів регіонів в середньому по 
країні переважають жінки.

Проведений аналіз показав, що в системі органів адвокатського 
самоврядування на даний час існує гендерний дисбаланс. На нижчих 
рівнях системи адвокатського самоуправління переважають жінки, а 
з підвищенням рівня їх кількість зменшується на користь чоловіків. 
На нашу думку, така ситуація склалась через наявність в суспільстві 
гендерних стереотипів, які необхідно поступово долати шляхом роз-
витку гендерної освіти, формування та розвитку лідерських якостей 
у жінок. 

Основними напрямами діяльності в рамках системи гендерного 
навчання повинні стати зміна усталених гендерних стереотипів, 
формування нової гендерної свідомості та ідеології рівності, вклю-
чення гендерного компоненту до політичної та правової культури 
суспільства.
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В статье отражены результаты гендерного мониторинга состава ор-

ганов адвокатского самоуправления общегосударственного и регионального 
(областного) уровня. Проанализирован состав Совета адвокатов Украины, 
Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, 
Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, Советов адвокатов регионов, 
квалификационно-дисциплинарных комиссий и ревизионной комиссий регио-
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нов. Предложенные меры, направленные на преодоление гендерного дисбаланса 
в системе органов адвокатского самоуправления в Украине. 

Results of gender monitoring of structure of bodies of lawyer self-government 
of nation-wide and regional level are reflected in article. The structure of Council 
of lawyers of Ukraine, the Highest the qualification and disciplinary commission 
of legal profession, the Highest audit commission of legal profession, Councils of 
lawyers of regions, the qualification and disciplinary commissions and auditing 
the commissions of regions is analyzed. The proposed measures directed to 
overcoming a gender imbalance in the system of bodies of lawyer self-government 
in Ukraine. 
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ПРАВОВЕ РЕгУЛюВАННЯ БАНКРУТсТВА 
дЕРжАВНИх ПІдПРИЄМсТВ В УКРАїНІ

У статті розглянуті особливості правового регулювання банкрутства 
державних підприємств в Україні, здійснено аналіз та розкрито співвідно-
шення правових норм, що регулюють процедуру банкрутства державних 
підприємств, згруповано джерела правового регулювання банкрутства дер-
жавних підприємств за їхньою ієрархією та здійснено їх стислий розгляд, 
висловлено авторські пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства у 
сфері правового регулювання банкрутства державних підприємств в Україні 
та необхідності подальшого теоретичного дослідження правового регулю-
вання процедури банкрутства державних підприємств. 

Актуальність наукового дослідження правового регулювання 
банкрутства державних підприємств в Україні та розробки пропо-
зицій щодо внесення змін до чинного законодавства у даній сфері 
обумовлюється декількома чинниками:

1) набранням 19.01.2013 чинності нової редакції Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» та приведенням відповідно до цього Закону підзакон-
них нормативно – правових актів, в тому числі, тих, що регулюють 
питання банкрутства державних підприємств;
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нов. Предложенные меры, направленные на преодоление гендерного дисбаланса 
в системе органов адвокатского самоуправления в Украине. 

Results of gender monitoring of structure of bodies of lawyer self-government 
of nation-wide and regional level are reflected in article. The structure of Council 
of lawyers of Ukraine, the Highest the qualification and disciplinary commission 
of legal profession, the Highest audit commission of legal profession, Councils of 
lawyers of regions, the qualification and disciplinary commissions and auditing 
the commissions of regions is analyzed. The proposed measures directed to 
overcoming a gender imbalance in the system of bodies of lawyer self-government 
in Ukraine. 
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У статті розглянуті особливості правового регулювання банкрутства 
державних підприємств в Україні, здійснено аналіз та розкрито співвідно-
шення правових норм, що регулюють процедуру банкрутства державних 
підприємств, згруповано джерела правового регулювання банкрутства дер-
жавних підприємств за їхньою ієрархією та здійснено їх стислий розгляд, 
висловлено авторські пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства у 
сфері правового регулювання банкрутства державних підприємств в Україні 
та необхідності подальшого теоретичного дослідження правового регулю-
вання процедури банкрутства державних підприємств. 

Актуальність наукового дослідження правового регулювання 
банкрутства державних підприємств в Україні та розробки пропо-
зицій щодо внесення змін до чинного законодавства у даній сфері 
обумовлюється декількома чинниками:

1) набранням 19.01.2013 чинності нової редакції Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» та приведенням відповідно до цього Закону підзакон-
них нормативно – правових актів, в тому числі, тих, що регулюють 
питання банкрутства державних підприємств;
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2) необхідністю аналізу причин неоднакового застосування норм 
права в аналогічних спорах у справі про банкрутство та упорядкуван-
ня судової практики вирішення спорів між учасниками провадження 
у справі про банкрутство;

3) позитивними змінами у динаміці застосування судами України, 
в тому числі, і господарськими, прогресивних положень Рішень 
Європейського Суду з прав людини у майнових спорах фізичних та 
юридичних осіб проти держав;

4) необхідністю подолання невиправданого затягування судо-
вого провадження у справах про банкрутство, що іноді затягується 
на роки та десятиріччя, та зменшення витрат на його проведен-
ня. Так, відповідно до даних, зібраних за методологією рейтингу 
DoingBusiness, серед усіх компонентів рейтингу в Україні найгірший 
стан справ з врегулюванням процедури неплатоспроможності, се-
редня тривалість процедури банкрутства підприємства, описаного 
методологією рейтингу, складає 2,9 років (для порівняння, у розвине-
них країнах – членах ОЕСР – 1,7 роки), а її вартість – 42% від вартості 
майна боржника (9% для країн-членів ОЕСР). Вітчизняна процедура 
банкрутства забезпечує повернення кредиторові – 8,3%. За цим по-
казником Україна ділить з Камбоджею 161-162 місце серед 165 країн, 
у яких існує судова процедура банкрутства [1];

5) невиправданістю, на думку авторів, декриміналізації Законом 
України від 15 листопада 2011 року 4025-VI «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності 
за правопорушення у сфері господарської діяльності» таких складів 
злочинів, як приховування стійкої фінансової неспроможності, не-
законні дії у разі банкрутства та фіктивне банкрутство; соціальна та 
економічна обумовленість криміналізації зазначених діянь [2];

6) важливістю забезпечення впливу Держави на економіку шляхом 
збереження та примноження за органами державної влади не лише 
адміністративних, а й ринкових методів регулювання економічної 
сфери, одним із найважливіших інструментів чого є відновлення 
платоспроможності фінансово нестійких державних підприємств.

В результаті опрацювання теми даної статті авторами встанов-
лено відсутність системних науково-теоретичних досліджень пра-
вового регулювання банкрутства саме державних підприємств в 
Україні. Із аналізу наукових досліджень теми банкрутства в Україні 
автори дійшли висновку, що науковці, як правило, не виділяють 
процедуру банкрутства державних підприємств в якості окремого 
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об’єкта наукових досліджень, фактично прирівнюючи процедури 
банкрутства державних підприємств до банкрутства комунальних та 
приватних підприємств та вказуючи у своїх дослідженнях лише на 
окремі особливості різних форм власності суб’єктів господарювання, 
що перебувають у процедурі банкрутства. Разом з тим, відповід-
но до статистичних даних Державної служби статистики України 
розподіл підприємств за обсягом виробленої продукції у 2015 році 
мав наступне співвідношення: великі – 43,7% (2014 – 44,7%), серед-
ні – 39,7% (2014 – 38,2%), малі – 16,6% (2014 – 17,1%) [3]. Таким чином, 
незважаючи на те, що кількісний склад великих підприємств на те-
риторії України складає 0,1%, попри дещо скривлене розуміння ролі 
цих підприємств на фоні поширення лібертаріанських концепцій та 
багато в чому популістських та політичних закликів деяких політиків 
та суспільних діячів орієнтувати економіку України на діяльність ма-
лих та середніх підприємств, великі підприємства створюють майже 
половину ВВП України. При цьому, незважаючи на роздержавлення 
цілісних майнових комплексів державних підприємств протягом 
останніх років, державні підприємства продовжують відігравати зна-
чну роль в економіці держави. Так, за даним Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України питома вага кількості суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки складає 6,7%, питома 
вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
14,7%, питома вага середньої вартості необоротних та оборотних 
активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
26,0%, питома вага державного сектору економіки 15,8% [4]. Вказані 
підприємства, як правило, належать до великих або середніх підпри-
ємств реального сектору економіки, мають значну інфраструктуру 
та виробничі потужності, сформований цілісний майновий комплекс 
підприємства. У процедурі банкрутства такі підприємства характери-
зуються тим, що мають, як правило, багатомільйонну кредиторську 
заборгованість, об’єкти соціальної інфраструктури, які слід переда-
вати у власність територіальних громад, комунікації, значний обсяг 
невпорядкованої кадрової документації, необхідної для передання до 
місцевих архівів, особливо небезпечні хімічні речовини та інші дуже 
складні проблеми, вирішення яких орган управління та кредитори 
зазвичай покладають на арбітражного керуючого, відсторонюючись 
від фінансування цих витрат. Крім того, значну роль у процедурах 
банкрутства державних підприємств продовжує відігравати орган 
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управління (профільне Міністерство або державний комітет), пози-
ція та інтереси якого щодо ходу процедури банкрутства може карди-
нально відрізнятися від позиції та інтересів боржника, арбітражного 
керуючого або кредиторів, та без відсутності позитивної згоди якого 
стає неможливим затвердити мирову угоду, план санації або перелік 
ліквідаційної маси для продажу. Державні підприємства, щодо яких 
здійснюються судові процедури розпорядження майном, санації або 
ліквідації, знаходячись у процедурі банкрутства, в багатьох випадках 
продовжують здійснювати господарську діяльність та залишаються 
задіяними у таких надважливих сферах народного господарства, як 
оборонна промисловість чи житлово – комунальні послуги. За та-
ких обставин, у процедурі банкрутства державних підприємств 
здійснюється управління не лише активами підприємства та його 
господарською діяльністю, а й його кредиторською заборгованістю. 
Для подолання протиріч між учасниками процедури банкрутства 
державних підприємств та їх виведення зі стану неплатоспромож-
ності слід вдосконалювати діюче законодавство у сфері банкрутства 
державних підприємства, розвивати системні теоретичні дослідження 
особливостей таких процедур.

Метою дослідження є необхідність виявлення проблем існуючої 
системи правового регулювання процедури банкрутства державних 
підприємств для вдосконалення діючого законодавства у цій сфері, 
навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, які ви-
конують повноваження на державних підприємствах, та працівників 
органів управління таких підприємств, відповідальних за супровід 
процедур банкрутства.

Окремі аспекти правового регулювання банкрутства державних 
підприємств викладені у працях таких науковців, як В. В. Джунь, 
О.В. Титова, Б.М. Грек, та інших.

Так, В.В. Джунь досить чітко встановлює причини та передумови 
банкрутства державних підприємств. Дослідник зазначає, що явища 
доведення до банкрутства дуже поширені в Україні і зовні про-
являються переважно як приховані форми приватизації. На думку 
В.В. Джуня, стимули для доведення до банкрутства державних 
підприємств були закладені практикою приватизації, яка склалася 
в Україні в 1990-х роках і тривала аж до початку 2000-х років, оскільки 
на продаж чи в обмін на приватизаційні папери у цей період ви-
ставлялись, як правило, лише малорентабельні підприємства. Тож 
директорат державних підприємств на паях зі «своїми діловими 
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партнерами» свідомо збільшував їх боргові зобов’язання. Такі дії 
щодо державних або квазідержавних підприємств мали наслідком 
не лише сумнівні приватизаційні угоди, а й руйнування цілісних 
майнових комплексів стратегічно важливих для держави об’єктів, 
різкого зростання безробіття тощо [5; с. 172].

О.В. Титова, розвиваючи думку Джуня В.В., у своїх статтях вка-
зує на фактори, що заважали проведенню процедур банкрутства 
державних підприємств за попередньої редакцією Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». На думку цього автора, наявність негативних ефектів 
мораторію на примусову реалізацію майна державних підприємств 
і господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави 
становить не менше 25 %, необхідність підвищення ролі держави 
в ході провадження у справах про банкрутство, використання про-
цедури банкрутства в якості механізму «прихованої» приватизації 
державних підприємств обумовили необхідність подальшого вдо-
сконалення норм чинного законодавства у сфері банкрутства дер-
жавних підприємств та підприємств з державною часткою власності. 
Значну увагу автор приділяє огляду норм Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом» [6; с. 91].

Б.М. Грек, в свою чергу, проводить глибокі дослідження кримі-
нологічної характеристики суспільно – небезпечних діянь у сфері 
банкрутства та складів таких злочинів, відповідальність за які була 
передбачена Кримінальним кодексом України до внесення Законом 
України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідаль-
ності за правопорушення у сфері господарської діяльності» змін 
у редакцію статті «Доведення до банкрутства» та декриміналізації 
статей 218, 220, 221 КК України. Цей Закон, в свою чергу, не випра-
вив розбіжності між охоронними нормами кримінального права і 
регулятивними нормами права – Законом України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», уведе-
ного в дію з 1 липня 1992 року Постановою Верховної Ради України 
від 14 травня 1992 року № 2344-XII із змінами і доповненнями. Зміни 
в редакції наведеної статті Кримінального кодексу України не усу-
нули всі недоліки в її конструкції. 

Наукові розробки Б.М. Грека розкривали не лише розкривали 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів у сфері  банкрутства,  
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але й давали можливість слідчим та судовим органам здійснювати 
правильну кваліфікацію таких злочинів, в тому числі, і вчинених 
із посяганням на охоронювані законом суспільні відносини, пов’язані 
із банкрутством державних підприємств, оскільки для кваліфікації та 
проведення досудових розслідувань по даній категорії справ право-
застосовець вивчає та аналізує поняття «банкрутство», «справа про 
банкрутство», «неплатоспроможність», «фінансова неспроможність», 
«банкрут», «боржник», що є, безумовно, господарсько-правовими 
дефініціями, та які детально досліджено Б.М. Греком [7].

В свою чергу, В.В. Гордієнко, наголошуючи на значущості дослі-
джень Б.М. Грека та інших науковців, зазначає, що вони були здійсне-
ні до внесення Законом України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гу-
манізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 
діяльності» змін у редакцію статті «Доведення до банкрутства» та де-
криміналізації статей 218, 220, 221 КК України [8, с. 2]. У зв’язку з цим 
звертає увагу на тому, що його праці відрізняються від них струк-
турою, змістом, а також висновками. На думку В.В. Гордієнка, досі 
невирішені питання щодо безпосереднього об’єкта, об’єктивної сто-
рони, суб’єктів складу злочину «Доведення до банкрутства», розмірів 
матеріальної шкоди та санкцій цього злочину. На актуальність теми 
дослідження вказує проведене анкетування представників правоохо-
ронних органів, під час якого було виявлено, що 50% респондентів 
вважають, що лише половину вчинюваних злочинів «Доведення до 
банкрутства» виявляють правоохоронні органи. Це також свідчить 
про високий ступінь латентності наведеного злочину [8, с. 2].

В той же час, на нашу думку, поза увагою вказаних дослідників 
залишилися системні дослідження банкрутства державних підпри-
ємств з огляду на законодавчі особливості процедури банкрутства 
таких підприємств та їх роль в економіці держави. Авторами даної 
статті не виявлено системних монографічних досліджень на тему 
банкрутства державних підприємств взагалі. Також науковцями і на 
цей час не встановлено ієрархію та співвідношення джерел правово-
го регулювання банкрутства державних підприємства в Україні. До 
того ж авторами вирішено відійти від лише кримінально – правового 
аспекту висвітлення банкрутства державних підприємств, на якому, 
починаючи з Грека Б.М., як правило, акцентують увагу науковці, 
оскільки, на нашу думку, наявність кримінальних проваджень майже 
ніколи не вирішує як проблему відновлення платоспроможності дер-
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жавного підприємства, так і розгляд справ про банкрутство держав-
них підприємств протягом розумних строків, які, як зазначено вище, 
значно порушуються та розтягуються в часі іноді на десятиліття.

Автори даної статті, традиційно дотримуючись позитивістської 
концепції права, вважають за необхідне ієрархічно вибудувати 
форми (джерела) права, що регулюють міжгалузевий підінститут 
банкрутства державних підприємств, який, в свою чергу, структурно 
входить до галузей цивільного, господарського та господарського 
процесуального права.

1. Міжнародно – правові договори, до яких належать загальні 
(Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 
Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні та культурні 
права, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права), 
галузеві (Конвенція країн СНД про правову допомогу і правові сто-
сунки у цивільних, сімейних і кримінальних справах, Договір між 
Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою 
про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах) та 
спеціальні (зокрема, Європейська конвенція про деякі міжнародні 
аспекти банкрутства (Стамбул, 5 червня 1990 року) — не підписана 
та не ратифікована Україною, Директива 2001/17/ЄС про реорга-
нізацію та ліквідацію страхових організацій, Директива 80/987 про 
наближення законодавства держав — членів ЄС у сфері захисту прав 
працівників у разі неспроможності їх роботодавця, Типовий Закон 
ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) “Про тран-
скордонну неспроможність” від 15 грудня 1997 року, Регламентом 
Ради (ЄС) “Про провадження у справах про неплатоспроможність” 
від 29 травня 2000 року № 1346/2000 та інші) [9].

Так, при дотриманні гарантій учасників провадження у справі 
про банкрутство визначальною є стаття 1 Першого Протоколу від 
20.03.1952 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, яка визначає, що кожна фізична або юридична особа має 
право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбав-
лений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 
передбачених законом і загальними принципами міжнародного 
права [10, ст. 1].

2. Закони України. До законодавчих актів, що регулюють дослі-
джувану сферу правовідносин, належать Конституція України, 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
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 визнання його банкрутом», Господарський процесуальний кодекс 
України, Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон 
України «Про міжнародні договори України», Закон України «Про 
управління об’єктами державної власності», Закон України «Про 
особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-
промисловому комплексі».

Конституція України встановлює основні засади реалізації права 
власності: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджати-
ся своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяль-
ності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному 
законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користу-
ватися об’єктами права державної та комунальної власності відповід-
но до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 
власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове 
відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосова-
не лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і 
в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повно-
го відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів 
з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише 
в умовах воєнного чи надзвичайного стану.Конфіскація майна може 
бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та 
порядку, встановлених законом. Використання власності не може 
завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 
землі» (стаття 41).

Також норми Конституції України визначають основні засади 
функціонування судочинства в Україні [11].

В свою чергу, Цивільний кодекс України дає дефініцію понять 
«власність», «форми власності», «юридична особа», «ліквідація», 
«товариство» [12].

Господарський кодекс у главі 8 «Державні та комунальні унітарні 
підприємства» визначає види підприємств за формами власності та 
особливості їх правового статусу: містяться визначення підприємства, 
підприємницької діяльності, державного підприємства, державного 
комерційного підприємства, державного унітарного підприємства, 
казенного підприємства [13].

Однак, незважаючи на безумовну важливість та застосування норм 
Конституції України та Цивільного кодексу України у процедурі бан-
крутства державних підприємств, основними нормативно – правови-
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ми актами, що визначають порядок та умови провадження у справі 
про банкрутство та відновлення платоспроможності фінансово не-
платоспроможних підприємств, є Господарський кодекс України та 
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом».

Так, Глава 23 Господарського кодексу України, що має назву 
«Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом», присвячена питан-
ням визначення поняття неспроможності суб’єкта підприємницької 
діяльності, критеріїв такої неплатоспроможності (стаття 203), визна-
чення кола кредиторів та створення комітету кредиторів (стаття 210), 
заходам щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва 
(стаття 211), процедурам, що застосовуються до неплатоспроможного 
боржника (стаття 212), майновим активам боржника (стаття 213), дер-
жавній політиці з питань банкрутства (стаття 214), відповідальності 
за порушення законодавства про банкрутство (стаття 215) [13].

Однак, спеціальним законодавчим актом, що регулює прова-
дження у справах про банкрутство, є виключно Закон України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом», частиною 1 статті 2 якого встановлено, що провадження 
у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським 
процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами 
України [14, ст. 2].

Саме тому господарські суди, приймаючи рішення у спра-
вах про банкрутство, майже не здійснюють посилання на норми 
Господарського кодексу України, а керуються виключно нормами 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом».

До того ж, майже усі статті Господарського кодексу України, 
що присвячені банкрутству суб’єктів господарювання, є морально 
застарілими, вступають у колізію з нормами Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом», суперечать сформованій судовій практиці та в повній мірі 
не відображають порядок провадження у справі про банкрутство.

Зокрема, статтями 205, 209 ГК України критерієм визнання борж-
ника банкрутом є саме неспроможність за рахунок власного майна 
задовольнити кредиторські вимоги [13]. В той же час, частиною 3 стат-
ті 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» визначено, що справа про банкрутство 
порушується господарським судом, якщо безспірні  вимоги кредитора 
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(кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот міні-
мальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником 
протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, 
якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредито-
рів – грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, 
що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого 
провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється 
списання коштів з рахунків боржника [14, ст. 10]. 

Отже, норми Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом» встановлюють юри-
дичний критерій неплатоспроможності, що полягає у безспірності 
кредиторських вимог, в той же час, як Господарський кодекс України 
визначає підставою неплатоспроможності саме економічний крите-
рій, що полягає у недостатності майнових активів неплатоспромож-
ного підприємства для задоволення кредиторських вимог.

Так, відповідно до частини 2 статті 210 ГК України у разі, якщо 
до одного боржника мають грошові вимоги одночасно два або більше 
кредиторів, вони утворюють збори (комітет) кредиторів відповідно 
до вимог закону [13, ст. 210].

В той же час, стаття 26 Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом», на відміну 
від наведеної вище норми ГПК України, не ототожнює поняття збо-
рів кредиторів та комітету кредиторів, визначаючи збори кредиторів 
як колегіальний орган, в якому мають право брати участь усі креди-
тори, включені судом до реєстру кредиторських вимог, а комітет 
кредиторів – як представницький орган усіх кредиторів, учасників 
якого обирають збори кредиторів.

Крім того, відповідно до частини 1 статті 26 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» учасниками зборів кредиторів боржника з правом ви-
рішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським 
судом та внесені до реєстру вимог кредиторів. Тобто, норми вказано-
го Закону жодним чином не обмежують мінімальну кількість креди-
торів у справі про банкрутство, що необхідна для скликання зборів 
кредиторів чи утворення комітету кредиторів [14, cт. 26].

Так, автор цієї статті виконував повноваження ліквідатора 
Державного сільськогосподарського підприємства «Хортиця» 
по справі №25/9, що перебуває у провадженні Господарського суду 
Запорізької області. В межах даної справи єдиним учасником зборів 
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кредиторів та зборів комітету кредиторів було Відкрите акціонерне 
товариство «Запоріжжяобленерго», яке і приймало процесуально 
значимі рішення по справі, що приймалися до відома судом. З огля-
ду на законність прийнятих комітетом кредиторів рішень жодних 
сумнівів у правильності таких рішень за участю одного учасника 
у суду не виникало.

Слід звернути також увагу на більш істотні підстави для виклю-
чення зі складу Господарського кодексу України глави 23 України, 
що має назву «Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом», 
оскільки, як відомо, господарське право є галуззю матеріального, а 
не процесуального права. В той же час, включення до складу основно-
го кодифікованого акта, що регулює господарські правовідносини, 
таких процесуальних норм, як визначення передумов для порушення 
провадження у справі про банкрутство, передумови для скликання 
зборів кредиторів та формування комітету кредиторів, процедури, 
що застосовуються до боржника, є суто процесуальними нормами, 
що є нелогічним та порушує загальноприйняті наукові концепції 
теорії держави і права, господарського та цивільного права.

Навпаки, норми Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» такі протиріччя 
не створюють, оскільки, на думку авторів, враховуючи те, що бан-
крутство є складним міжгалузевим інститутом, ідея його прийняття 
як раз і полягала в тому, щоб включити до нього як матеріальні, так 
і процесуальні норми.

В Україні 19 січня 2013 року набрала чинності нова редакція Закону 
України “Про відновлення платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом”, що була прийнята Верховною Радою України 
22 грудня 2011 року. Нова редакція вказаного Закону закріплює низку 
новел, частина з яких стосується особливостей банкрутства державних 
унітарних підприємств, а також господарських товариств, у статутно-
му капіталі яких є певна частка державної власності.

Із аналізу нової редакції Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо 
банкрутства державних підприємств, слід дійти висновку, що за 
можливістю та особливостями банкрутства всі державні підприємства 
можна поділити на такі групи:

– казенні підприємства – вони не можуть бути визнані банкрута-
ми, оскільки до них Закон як не застосовувався, так і незастосовується 
(ч. 5 ст. 2 Закону);
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– державні комерційні підприємства та підприємства (господар-
ські товариства), у статутному капіталі яких частка державної влас-
ності перевищує50 відсотків – вони можуть визнаватись банкрутами 
зурахуванням особливостей, передбачених ст. 96 Закону;

– господарські товариства, у статутному капіталі яких частка 
державної власності складає 50 відсотків або менше – вони можуть 
визнаватись банкрутами в загальному порядку;

– особливо важливі для економіки держави підприємства. До 
такої категорії підприємств законодавець включив гірничі підпри-
ємства (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, 
кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні під-
приємства), у статутних капіталах яких частка держави становить 
не менше ніж 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, а також 
підприємства паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь 
у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених 
Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу». 
Якщо відносно першої категорії містяться положення про те, що 
справи про банкрутство відносно них можуть бути порушені не 
раніш як через один рік від початку виконання плану приватиза-
ції, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника; справи про 
банкрутство щодо них не порушуються з дня набрання чинності 
Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» до 1 січня 2015 року, крім тих, що 
ліквідуються за рішенням власника; справи про банкрутство, по-
рушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню, крім тих, що 
ліквідуються за рішенням власника, то банкрутство другої категорії 
підприємств здійснюється з урахуванням особливостей, визначених 
Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», 
до 1 січня 2016 року.

Однією з найголовніших особливостей нової редакції Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» стало скасування відповідно до п.п. 9 п. 7 
Розділу Х Закону мораторію на примусову реалізацію майна дер-
жавних підприємств, який встановлювався абзацом 3 статті 2 Закону 
України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна». 
Цей мораторій, що існував з початку 2002 року, унеможливлював 
визнання банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і приму-
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сову реалізацію майна державних підприємств та господарських 
товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить 
не менше 25 відсотків.

Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, 
у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 
50 відсотків, встановлює стаття 96 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Так, 
в частинах 6-9, 12 і 14 ст. 96 Закону визначені роль та повноваження 
Кабінету Міністрів України та органів, уповноважених управляти 
державним майном, в сфері запобігання банкрутству державних під-
приємств та у провадженні у справах про їх банкрутство.

Порушення провадження у справі про банкрутство за заявою 
боржника не припиняє повноважень органу управління майном 
боржника (ч. 6), органи, уповноважені управляти державним май-
ном, в особі уповноважених представників залучаються господар-
ським судом до участі в справі про банкрутство (ч. 7), вони можуть 
брати участь з правом дорадчого голосу у зборах кредиторів та роботі 
комітету кредиторів (ч. 8), за участю таких органівгосподарський суд 
призначає керуючих санацією та ліквідаторів державних підприємств 
(ч. 9), їм надсилаються копії судових рішень у провадженнях у спра-
вах про банкрутство (ч. 14).

Особливо слід звернути увагу на вирішальні повноваження вищез-
гаданих органів у судових процедурах банкрутства, що закріплені 
в ч. 12 ст. 96 Закону. Ця норма передбачає, що плани санації, мирові 
угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них 
у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, 
у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 
50 відсотків, підлягають погодженню з органом, уповноваженим 
управляти державним майном. 

Відповідно до ч. 13 ст. 96 Закону початкова вартість майна, май-
нових прав державних підприємств у будь-якому разі визначається 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні». 

Ще однією істотною новелою Закону стало запровадження «досу-
дової санації боржника» та встановлення особливостей такої санації 
щодо державних підприємств. Так, ч. 6 ст. 5 Закону встановлює, що 
санація державних підприємств до порушення справи про банкрут-
ство провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України, 
державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг коштів 
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для проведення санації державних підприємств за рахунок коштів 
Державного бюджету України щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України.

Умови та порядок проведення санації державних підприємств 
до порушення справи про банкрутство за рахунок інших джерел 
фінансування погоджуються із суб’єктом управління об’єктами 
державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Санація державних підприємств до порушення справи про бан-
крутство провадиться за загальними правилами, передбаченими 
в ст. 6 Закону [14].

Підзаконні нормативно-правові акти. До таких нормативно-правових 
актів можна віднести Постанови КМУ № 38 від 30 січня 2013 року 
«Про затвердження Порядку погодження умов і порядку прове-
дення санації державних підприємств до порушення провадження 
у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінан-
сування» [15], №339 від 15 травня 2013 року «Про реалізацію статті 
85 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» [16], №244 від 01 квітня 2013 року 
«Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна 
боржника шляхом заміщення активів» [17], накази Міністерств та 
органів управління майном боржника про затвердження порядку по-
годження планів санації, мирових угод, переліків ліквідаційної маси, 
порядок вибору організатора аукціону та проведення прилюдних 
торгів та інші нормативно-правові акти.

Рішення Європейського суду з прав людини. Згідно з частиною 1 статті 
17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгля-
ді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [17, ст. 17]. 
Автори статті, аналізуючи рішення господарських судів у справах 
про банкрутство державних підприємств, відзначають позитивну 
тенденцію судових органів, що полягає у посиланні у прийнятих 
ними рішеннях на Рішення ЄСПЛ, зокрема, в контексті реалізації пе-
редбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод прав на мирне володіння своїм майном, доступ до правосуддя, 
розгляд справи у розумні строки тощо. Саме тому Рішення ЄСПЛ 
формуються як джерела правозастосовної діяльності і при розгляді 
справ про банкрутство та виокремлюються авторами в окрему групу 
джерел права.
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Постанови Верховного Суду України. За приписами частини 3 статті 
82 ГПК України при виборі і застосуванні правової норми до спірних 
правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, ви-
кладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про 
перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 
частини першої статті 111-16 цього Кодексу [19]. Отже, здійснюючи 
аналіз застосування правових норм судами України про розгляді 
справ про банкрутство державних підприємств та із урахуванням 
статті 82 ГПК України автори даної статті висловлюють свою по-
зицію з приводу того, що фактично Постанови Верховного Суду 
України є правовими прецедентами, які використовуються судами 
України при вирішенні аналогічних спорів. Аналіз даних постанов 
Верховного Суду України має окреме перспективне наукове та прак-
тичне значення.

Правотворчість Вищого господарського суду України. Одним із недолі-
ків нової редакції Закону України “Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом”, на думку авторів цієї 
статті, є делегування Вищому господарському суду України повно-
важень щодо здійснення не властивої судовій гілці влади правотвор-
чої діяльності у сфері банкрутства. Як наслідок, на цей час правове 
регулювання досліджуваної теми фактично здійснюється, зокрема, 
Постановою Пленуму ВГСУ від 17.12.2013 № 15 «Про затвердження 
Положення про порядок проведення санації до порушення прова-
дження у справі про банкрутство», що прийнята відповідно до статей 
5, 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», яка встановлює порядок та умови до-
судової санації, що суперечить зазначеним нормам Закону, однак є 
обов’язковими в силу безпосередніх вказівок цих же норм [20].

Також чином, на цей час є і Постанова Пленуму ВГСУ від 
14.07.2016 №8 «Про затвердження нової редакції Положення про 
автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення ар-
бітражного керуючого у справах про банкрутство», яка прийнята 
відповідно до частини 1 статті 114 Закону та додатково погоджена 
із Міністерством юстиції, що виконує повноваження державного 
органу з питань банкрутства [21]. Це, на думку авторів, також по-
требує окремого наукового та практичного обговорення, оскільки 
прийняття виконавчим та судовим органом спільного акта, що має 
ознаки нормативно-правового, свідчить про порушення принципу 
поділу влади та незалежності її окремих гілок.
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Судова практика господарських судів апеляційної та касаційної інстан-
цій: інформаційні листи, узагальнення, роз’яснення, постанови Пленуму 
ВГСУ, судові рішення в аналогічних справах. На жаль науковці, які за-
ймаються дослідженням проблематики правового регулювання 
банкрутства в Україні, як правило, не виділяють судову практику 
судів вищих інстанцій як джерело права. Однак, автори, аналізуючи 
судові рішення та здійснюючи практичну діяльність, відзначають те, 
що Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» залишають поза вирішенням значне 
коло проблемних питань у справах про банкрутство. А тому суди, 
будучи заінтересованими в тому, щоб винесене ними рішення було 
залишене без змін судами вищих інстанцій, досить часто підсилюють 
свою правову позицію посиланням на інформаційні листи, узагаль-
нення, роз’яснення, постанови Пленуму та постанови Вищого госпо-
дарського суду України, а іноді, – і на постанови апеляційних судів 
за відсутності сформованої практики ВГСУ з певного питання. Тому 
правозастосовна діяльність судів дає підстави стверджувати також 
про необхідність виділення судової практики господарських судів 
апеляційної та касаційної інстанцій в окреме джерело права.

Таким чином, окреслені вище проблемні питання колізійності за-
конодавства у сфері правового регулювання банкрутства державних 
підприємств, незначний ступінь наукової розробки даної тематики 
та відсутність тісного зв’язку існуючих наукових розробок із право-
застосовною діяльністю свідчить про перспективність подальших 
наукових досліджень цієї теми.
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования банкрот-

ства государственных предприятий в Украине, осуществлен анализ и 
раскрыто соотношение правовых норм, регулирующих процедуру банкрот-
ства государственных предприятий, сгруппированы источники правового 
регулирования банкротства государственных предприятий с их иерархией 
и осуществлено их краткое рассмотрение, высказано авторские предложения 
по совершенствованию действующего законодательства в сфере правового 
регулирования банкротства государственных предприятий в Украине и 
необходимости дальнейшего теоретического ослидження правового регули-
рования процедуры банкротства государственных предприятий. 

In article features of legal regulation of bankruptcy of the state enterprises in 
Ukraine are considered, the analysis is carried out and the ratio of the precepts 
of law regulating the procedure of bankruptcy of the state enterprises is opened, 
sources of legal regulation of bankruptcy of the state enterprises with their 
hierarchy are grouped and their short consideration is carried out, stated author’s 
suggestions for improvement of the current legislation in the sphere of legal 
regulation of bankruptcy of the state enterprises in Ukraine and need further 
theoretical ослидження legal regulation of the procedure of bankruptcy of the 
state enterprises. 

стаття надійшла до редколегії 29.09.2017
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Нестерова І. А., ДВНЗ «Ужгородський  
національний університет» 

дОцІЛЬНІсТЬ КРИМІНОЛОгІчНОгО 
дОсЛІджЕННЯ ЗЛОчИННОсТІ В сфЕРІ 

ТУРИсТИчНОгО БІЗНЕсУ
У статті досліджуються погляди кримінологів на доцільність вивчення 

злочинності в туристичній сфері. Аналізується відмінність понять «зло-
чинність в сфері туристичного бізнесу» та «злочинність в сфері туризму». 
Підкреслюється, що злочинність у сфері туристичного бізнесу включає 
діяння, вчинені як суб’єктами підприємництва, так і іншими учасниками 
туристичного ринку. Мова йдеться не про будь-які діяння, вчинені вказани-
ми суб’єктами, а про злаочини, пов’язані з наданням туристичних послуг 
та з порядком ведення туристичного бізнесу. 

Комплексні кримінологічні дослідження злочинності у сфері 
туристичного бізнесу нам не відомі. У вітчизняній та зарубіжній 
науковій літературі, однак, трапляються окремі публікації, в яких 
висвітлюються дотичні до розглядуваного питання. Серед вчених, які 
досліджували відповідну проблематику, варто згадати насамперед 
Алфьорова С. М., Замицкого В. П. Писаревского Е. Л. Шнайдера Г. Й., 
Бейкера Д., Браса М., Кротса Д., Ходжкистона С, Волмслея Д. Йдеться, 
зокрема, про роботи, в яких туризм розглядається як віктимологіч-
ний фактор. З огляду на це метою даної статті є кримінологічне до-
слідження злочинності у вказаній сфері.

Відомий німецький кримінолог Г. Й. Шнайдер в одному з розділів 
своєї книги «Кримінологія», що має назву «Туризм і злочинність», 
підкреслює, що відправляючись в подорож, людина відривається від 
свого звичного оточення і своїх соціальних умов. Під час подорожі 
вона зіштовхується з чужою для нею поведінкою в різних формах. 
При цьому вчинення місцевим населенням щодо туристів кримі-
нально караних діянь пов’язане з віктимною поведінкою останніх. 
Вчений пояснює, що туристи привозять з собою в чужу країну цінні 
речі та предмети особистого користування, за якими в обстановці 
розслабленості під час відпустки вони не надто наглядають. Крім 
того, приїжджі недостатньо знайомі з місцевою валютою, з мірами 
ваги, довжини, об’єму, з місцевими звичаями купівлі-продажу та 

© нестерова і. А., 2017



308

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

надання послуг, а тому їх легко обманюють. Кримінолог зазначає, 
що великі потоки туристів в літні місяці активно використовує також 
організована злочинність. Професійні злочинці викрадають в літні 
місяці дорогі автомобілі та інші цінні речі, наприклад прикраси і до-
рогоцінності. Г. Й. Шнайдер підкреслює, що відвідувані іноземними 
туристами райони, як правило, мають підвищений рівень злочиннос-
ті. За його даними, в літні місяці реєстрована злочинність перевищує 
за рівнем середньорічну, в той час як в місяці літніх відпусток зло-
чинність у великих німецьких містах знижується [1, c. 212–214].

Розглядаючи питання «туризм і злочинність», Г. Й. Шнайдер 
звертає увагу на ще один аспект проблеми – злочини, вчинювані 
самими туристами. Вчений зазначає, що під час літніх відпусток до 
місць відпочинку прибувають зарубіжні злочинці-професіонали, 
котрі по-своєму використовують сезонні напливи туристів. Вони 
вчиняють здебільшого крадіжки автомобілів та з автомобілів, а також 
грабежі в готелях, пансіонатах і торгових фірмах. Відпускники за-
ймаються переважно крадіжками, шахрайством і вандалізмом, а та-
кож заподіянням легких тілесних ушкоджень [1, c. 213]. В той же час 
дослідник визнає, що різного роду курорти – морські і кліматичні, 
зимові спортивні комплекси, санаторії – неоднаково зачеплені зло-
чинністю. Все залежить від соціального складу місцевого і «каніку-
лярного» населення. Курортні місця з меншим рівнем злочинності 
вирізняються тим, що в них відпочивають переважно люди похилого 
віку, сім’ї з дітьми та представники середнього класу, які приїжджа-
ють сюди регулярно, прагнуть тиші та спокою, хочуть покращити 
своє здоров’я. Між відпочивальниками та місцевими жителями ви-
никають особисті дружні відносини. Райони відпочинку з високим 
рівнем злочинності характеризуються тим, що їх відвідують молоді 
люди без дітей, одинокі, підлітки старшого віку, які шукають свобо-
ди і прагнуть нових відчуттів, тобто представники якраз тих вікових 
та соціальних груп, котрі вирізняються найбільшою схильністю 
до вчинення злочинів [1, c. 213–214].

Вітчизняний кримінолог С. М. Алфьоров в дисертаційному дослі-
дженні «Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності 
у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах 
Запорізької області)» дійшов подібних висновків, що стосуються осо-
бливостей злочинності в курортних регіонах [2]. Як і Г. Й. Шнайдер, 
С. М. Алфьоров розглядає дану проблему як комплексну: таку, що 
включає і злочини щодо відпочиваючих, і протиправні діяння самих 
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відпочиваючих. На прикладі курортних регіонів Запорізької області 
науковець встановив стійку тенденцію сезонних коливань рівня зло-
чинності: кількість злочинів та інших правопорушень в грудні, січні 
та лютому знаходиться на найнижчому рівні, потім протягом березня 
і квітня повільно зростає, у травні, червні та липні зростає відчутно, 
впродовж серпня-вересня знаходиться на найвищому рівні, у жовтні 
та листопаді – помітно спадає [2, c. 10]. Вказаний дослідник зробив 
висновок про високу динамічність соціальних процесів в курортних 
регіонах, зумовлену короткочасністю перебування та швидкою плин-
ністю осіб, які відпочивають, їх концентрацією у місцях загального 
користування (зони відпочинку, парки, пляжі, розважальні заклади 
тощо), що притягує сюди також і злочинний елемент: злочинців-
гастролерів, шахраїв, сутенерів, наркоділків тощо як з України, так і 
з інших країн [2, c. 9].

С. М. Алфьоров також звертає увагу на підвищену віктимність 
відпочиваючих. Науковець відзначив «особливу психологічну атмос-
феру в таких місцях, коли відпочиваючі демонструють такі особисті 
якості, як доброзичливість, необачність, зайва довірливість, що ви-
никає на тлі тимчасового припинення стійких соціальних зв’язків 
і соціального контролю. У той самий час окремі категорії відпо-
чиваючих поводяться аморально, демонструючи парадний фасад 
матеріального добробуту, що вкорінюється у свідомість як стиль 
життя, стереотип поведінки, формуючи таким чином ідеологію гуль-
тяйського життя, що зумовлює формування у місцевого населення, 
особливо молоді, соціальної заздрості, хибного уявлення про окремі 
аспекти проживання у великих містах» [2, c. 9]. У курортних регіонах 
вказаним дослідником виявлено стійку тенденцію до зростання кіль-
кості злочинів, вчинюваних особами в стані алкогольного сп’яніння 
(за даними С. М. Алфьорова, цей показник значно перевищує ана-
логічні показники інших регіонів) [2, c. 10]. На підставі встановлених 
особливостей злочинності у курортних регіонах С. М. Алфьоров 
запропонував шляхи підвищення ефективності роботи правоохо-
ронних органів щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 
злочинністю в таких регіонах. Серед запропонованих заходів: пере-
розподіл співробітників, які несуть службу з охорони громадського 
порядку, відповідно до часу доби з тим, щоб забезпечити найбільшу 
щільність нарядів на території обслуговування саме в той час, коли 
вчиняється найбільша кількість злочинів та інших правопорушень; 
більш активне залучення можливостей масової пропаганди (зокрема, 
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підготовка типових рекомендацій про те, як слід себе вести у певних 
життєвих ситуаціях, про умови та порядок звернення до органів вла-
ди у разі виникнення проблемних ситуацій, про окремі специфічні, 
з погляду іноземних та приїжджих громадян, норми поведінки, мо-
ральні стандарти тощо); доручення відповідної роботи з іноземцями 
туристичним фірмам, підприємствам, установам і організаціям, а 
також окремим громадянам, які запрошують та приймають у себе 
іноземних туристів, тощо [2, c. 12–14].

В. П. Замицьких та О. С. Сахарчук в науковій статті «Туристська 
діяльність: кримінологічні аспекти» зосереджують увагу на право-
вих факторах злочинів, вчинюваних туристами. Вказані дослідники 
наголошують, що різниця між внутрішніми та «зовнішніми» (інозем-
ними) туристами є істотною. Внутрішній турист, як правило, добре 
знає мову країни, в якій проживає, можливо, в обмеженій мірі, але 
знайомий з діючим в країні законодавством, йому відомі та зрозумілі 
найбільш поширені в країні звичаї і традиції. Цей комплекс знань до-
зволяє йому уникнути багатьох неприємностей у взаємовідносинах 
з населенням місць, куди він здійснює туристичну поїздку. Таким 
чином, поведінка внутрішнього туриста вибудовується ним у звич-
ному середовищі і на підставі певних знань, що зводить до мінімуму 
можливі непередбачувані ситуації, в тому числі конфліктні, в осно-
ві яких часто лежить елементарна непоінформованість. Проблеми 
«зовнішнього» туриста нерідко починаються з моменту прибуття 
в малознайому для нього країну. Нерідко некараний на його бать-
ківщині вчинок з позиції місцевого законодавства є протиправним і 
тягне серйозні негативні правові наслідки. Науковці відзначають, що 
виїжджаючі за кордон туристи здебільшого не задумуються про існу-
ючі відмінності в законодавстві різних країн і саме тому порушують 
закони відвідуваної ними країни [3, c. 40].

На думку В. П. Замицьких та О. С. Сахарчук, одним з можливих 
кроків в напрямку створення системи безпечного туризму міг би 
стати розвиток нового наукового напрямку – туристської криміно-
логії, основними завданнями якої мають бути: 1) моніторинг безпеки 
туризму в різних країнах світу; 2) аналіз криміногенної ситуації в різ-
них країнах світу, типологізація злочинів, вчинюваних щодо туристів; 
3) розробка кримінологічних карт туристичних відвідувань з метою 
подальшого використання їх в роботі туроператорів; 4) розробка 
концептуальних підходів до інформаційного забезпечення «без-
печного туризму»; 5) розробка конкретних рекомендацій туристам, 
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спрямованих на уникнення ними різного роду неприємностей під 
час подорожей [3, c. 43]. З точки зору згаданих дослідників, перспек-
тивними напрямками дослідження туристської кримінології є: 1) ту-
ристська діяльність як сфера протиправних виробничих відносин 
(недобросовісна робота організацій, що здійснюють туроператорську 
і турагентську діяльність; готелів, об’єктів громадського харчування 
тощо); 2) туристська діяльність як система взаємовідносин між турис-
том та середовищем, в яке він потрапляє в результаті туристичної 
діяльності; 3) віктимологічний аспект туристської діяльності – для 
туристів, що відвідують різні місця, корисним було б ознайомитися 
з рекомендаціями, розробленими кримінологами спільно із спеціаліс-
тами в галузі туристичної діяльності, що мінімізували б ймовірність 
вчинення щодо них крадіжок, грабежів та інших злочинів; 4) інфор-
маційне забезпечення безпечного туризму, яке дало б змогу туристам 
з інших країн отримувати об’єктивну інформацію про безпечність 
перебування на території тієї чи іншої країни. Мета туристської 
кримінології – запобігання злочинам, вчинюваним щодо туристів 
в різних країнах з урахуванням специфіки місцевого законодавства, 
традицій та звичаїв, кримінологічних особливостей [3, c. 42–43].

Є. Л. Писаревський у науковій статті «Злочинність у сфері туризму 
(кримінологічна характеристика та заходи запобігання)» злочинність 
у сфері туризму трактує як сукупність злочинів, вчинюваних щодо 
туристів. При цьому цей дослідник на увазі має не злочини, що 
вчиняються у зв’язку із здійсненням туристичної діяльності (їх він 
навіть не згадує), а будь-які діяння, вчинювані щодо туристів під час 
подорожей. До таких Є. Л. Писаревський відносить: насильницькі зло-
чини (умисне вбивство, умисне заподіяння шкоди здоров’ю різного 
ступеня тяжкості, побої, мордування, погрозу вбивством), зараження 
венеричними хворобами, торгівлю людьми, крадіжки, грабежі, розбої, 
шахрайства, вимагання, зґвалтування тощо [4]. Таким чином, на дум-
ку вказаного дослідника, стосовно туристів можуть бути вчинені будь-
які кримінально карані діяння, а критерієм виокремлення цих діянь є 
лише те, що вчиняються вони щодо туристів під час подорожі.

Науковець наводить також перелік факторів, які сприяють тому, 
що туристи під час відпочинку стають зручною мішенню для зло-
чинців та інших правопорушників: наявність у них великих сум 
грошей, а також інших матеріальних цінностей (дорогих речей, 
сувенірної продукції, фотоапаратів та відеокамер та ін.); прагнення 
до нових вражень та бажання ризикувати заради цього і як наслідок 
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– втрата пильності, концентрації уваги та неадекватність реакцій 
на потенційні та (або) виникаючі загрози для особистої безпеки; в 
деяких випадках – негативне (негостинне, недружнє) ставлення до 
туристів з боку місцевого населення; небажання туристів повідо-
мляти до компетентних органів країни (місця) тимчасового перебу-
вання про вчинені щодо них злочини, щоб не втягуватись у складні 
юридичні процедури, котрі можуть перешкодити або ж відстрочити 
їх повернення на батьківщину чи створити інші проблеми [4]. За 
даними цього дослідника, злочини щодо туристів найчастіше вчи-
няться в місцях, де одночасно наявні потенційні жертви, потенційні 
злочинці та сприятлива для злочину обстановка. Прикладом цього 
можуть бути місця: 1) масового скупчення туристів: пасажирські 
термінали в аеропортах, морських портах та залізницях, метрополі-
тенах, транзитні зони чи автобусні лінії між терміналами і центрами 
міст; великі торгові центри, пляжі, туристичні об’єкти; 2) підвищеної 
кримінальної небезпеки (місця компактного проживання бідного та 
безробітного населення, крупні індустріальні райони); 3) де панує 
атмосфера пригод і заборонених задоволень (нічні клуби, окремі 
об’єкти розваг), знижений рівень контролю з боку правоохоронних 
органів, де туристи можуть опинитись наодинці в абсолютно незна-
йомій обстановці [4].

Є. Л. Писаревський відзначає, що вчинені щодо туристів злочи-
ни завдають серйозного удару по іміджу та привабливості країни 
(місця) тимчасового перебування. У зв’язку з цим окремі держави в 
інтересах розвитку туризму встановлюють жорсткі санкції стосовно 
осіб, що посягають на життя, здоров’я та майно туристів. Так, напри-
клад, в Бразилії представники влади Ріо-де-Жанейро, що курирують 
туристичну галузь, запропонували прийняти новий закон, в якому 
пропонують посилити покарання за злочини проти іноземців. Крім 
того, в більшості країн відвідувані туристами об’єкти та пам’ятки 
забезпечуються охороною з боку спеціальної туристської поліції чи 
служби безпеки; в багатьох країнах (Малайзії, Єгипті, Ізраїлі та ін.) 
ця служба є частиною державної або ж муніципальної поліції. На 
туристську поліцію, окрім протидії злочинності проти туристів, по-
кладаються також функції охорони пам’яток історії та культури, на-
вколишнього середовища, надання туристам необхідної інформації, 
охорони місцевих етнічних груп [4].

Таким чином, злочинність у сфері туризму в сучасній науковій 
літературі трактується передовсім як сукупність злочинів, вчинюва-
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них щодо туристів (як варіант – також і самими туристами) під час 
їхньої подорожі.

Відповідний підхід до розуміння злочинності у сфері туризму є 
частиною проблеми забезпечення безпеки туризму (Закон України 
«Про туризм» (ст. 13) безпеку в галузі туризму визначає як сукупність 
факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та 
інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юри-
дичних осіб та держави в галузі туризму), дослідженню якої присвя-
чено значну кількість наукових праць [5; 6; 7 та ін.]. Відзначимо, що 
згідно ст. 13 Закону України «Про туризм» органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своїх по-
вноважень вживають заходів, спрямованих на: забезпечення особистої 
безпеки туристів, збереженість їх майна, незавдання шкоди довкіллю; 
інформування суб’єктів туристичної діяльності про загрозу безпеці 
туристів у країні (місці) тимчасового перебування; надання необ-
хідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації; 
забезпечення туристам (екскурсантам) можливості безперешкодного 
одержання медичної, правової та інших видів невідкладної допомоги, 
доступу до засобів зв’язку; заборона використання туризму з метою 
незаконної міграції, сексуальної, трудової та інших видів експлуата-
ції громадян тощо. З метою забезпечення безпеки туристів суб’єкти 
туристичної діяльності, здійснюючи відповідний вид діяльності, 
зобов’язані, зокрема, інформувати туристів про можливі небезпеки 
під час подорожі [8].

Визнаючи доцільність глибокого кримінологічного дослідження 
злочинів, вчинюваних щодо туристів під час подорожей за кордоном, 
а також розроблення ефективних заходів запобігання таким діянням, 
не можемо не звернути увагу на те, що: 1) чи не єдиним критерієм 
виокремлення злочинів у сфері туризму є особа жертви, якою є ту-
рист, що подорожує за кордоном. Фактично йдеться про злочини, 
що можуть бути вчинені щодо будь-якої особи (не лише туриста). 
Процес надання туристичних послуг і пов’язані з ним зловживання, 
як правило, залишаються поза увагою дослідників; 2) у відповідних 
публікаціях турист іноді ототожнюється з будь-яким іноземцем, а це 
фактично стирає відмінності між злочинами, вчинюваними щодо 
туристів та злочинами, вчинюваними щодо іноземців. В цьому кон-
тексті варто відзначити, що офіційна статистична звітність розрізняє 
та окремо обліковує іноземних туристів та іноземних громадян, які 
відвідали Україну (останніх, зрозуміло, незрівнянно більше) [9]; 
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3)  діяння, про які йдеться в згаданих вище працях, стосуються лише 
часу перебування особи в подорожі. Таким чином, поза увагою за-
лишається етап організації подорожі.

Вважаємо за можливе зробити такі проміжкові висновки: 1) хоча 
кримінологи, які аналізують проблему «туризм і злочинність», як 
правило, не акцентують увагу на злочинах, пов’язаних з наданням ту-
ристичних послуг (у сфері туристичного бізнесу), вважаємо, що вони 
є невід’ємною її частиною. У зв’язку з цим видається, що поняття 
«злочинність у сфері туризму» є ширшим, ніж поняття «злочинність 
у сфері туристичного бізнесу»; 2) відмінність злочинності у сфері ту-
ристичного бізнесу від злочинності у сфері туризму в тому, що пер-
ша невід’ємно пов’язана з наданням комплексу туристичних послуг 
та порядком ведення туристичного бізнесу суб’єктами туристичної 
діяльності, тоді як злочинність у сфері туризму є значно ширшим 
поняттям, що включає в себе будь-які кримінально карані діяння, 
вчинені під час подорожі як туристами, так і щодо них; 3) розглянуті 
вище результати досліджень інших науковців мають певне значення 
і для дослідження злочинності у сфері туристичного бізнесу. Так, як 
засвідчило наше дослідження, підвищена віктимність відпочивальни-
ків, на якій наголошують кримінологи, властива й особам, що лише 
планують відпочинок. Пов’язана вона з особливим психоемоційним 
станом особи, яка думками уже перебуває в омріяному місці, а тому 
стає менш обачною та уважною.

На нашу думку, злочинність у сфері туристичного бізнесу 
включає в себе кримінально карані діяння, вчинювані суб’єктами 
туристичної діяльності, а також туристами на різних етапах – від 
підготовки до подорожі (оформлення візи, страховки, бронювання 
квитків, готелів тощо) до моменту повернення туриста до місця по-
стійного проживання. Вважаємо, що вказана злочинність може бути 
пов’язана з кримінально караними діяннями, що стосуються як 
процесу надання туристичних послуг, так і встановленого порядку 
ведення туристичного бізнесу. Внаслідок вчинення відповідних діянь 
шкода може заподіюватись як туристам (здебільшого), так і суб’єктам 
туристичної діяльності (туроператорам, турагентам тощо), страховим 
компаніям, а також державі (наприклад, в разі ухилення суб’єктом 
туристичної діяльності від сплати податків).

Переконані, що ступінь загрози злочинності у сфері туристич-
ного бізнесу в Україні недооцінюється. В той же час проведене нами 
дослідження дозволяє зробити висновок, що «ціною» розглядуваної 
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злочинності є: 1) заподіяння майнової та моральної шкоди потер-
пілим; 2) підрив довіри до вітчизняної туристичної галузі загалом, 
що, своєю чергою, негативно позначається на туристичних потоках, 
надходженнях до бюджетів усіх рівнів тощо; 3) негативний вплив 
на міжнародну репутацію України.

В цій роботі ми виходимо з того, що надання туристичних послуг 
в ринкових умовах має супроводжуватись захистом прав та інтересів 
споживачів туристичного продукту. Належний захист державою прав 
туристів, на наше переконання, дозволить мінімізувати вказані вище 
негативні наслідки розглядуваної злочинності. 

Специфіка злочинності у сфері туристичного бізнесу пов’язана, 
на наш погляд, з особливостями самої туристичної галузі, з наявніс-
тю специфічних суб’єктів туристичної діяльності – туроператорів і 
турагентів. При цьому слід наголосити, що статус вказаних суб’єктів 
не є однаковим: якщо перші не просто продають, а формують ту-
ристичний продукт, то другі є лише посередниками між туристами 
та туроператорами і залежать від останніх. Туроператори реалізо-
вують туристичний продукт не лише туристам, а й турагентам (ті, 
своєю чергою, продають його туристам). Крім того, при дослідженні 
злочинності у сфері туристичного бізнесу необхідно мати на увазі, 
що суб’єкти підприємницької діяльності спершу отримують кошти 
від туриста, а потім (іноді навіть через декілька місяців) надають 
йому послуги. По-іншому кажучи, туристичні компанії акумулю-
ють кошти, на які роблять замовлення, тобто по суті є фінансовими 
структурами. Виступаючи посередниками між туристами і тим, 
хто безпосередньо надає послуги, туроператори і турагенти беруть 
на себе зобов’язання з обслуговування туристів за їхні ж (туристів) 
гроші. Саме звідси – основні ризики для споживачів туристичних 
послуг, джерело різного роду зловживань та махінацій.

Туристичний бізнес тісно пов’язаний із страхуванням: у ст. 16 
Закону України «Про туризм» зазначено, що «страхування туристів 
(медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується 
суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. 
Туристи вправі самостійно укладати договори на таке страхування. 
У цьому випадку вони зобов’язані завчасно підтвердити туропе-
ратору чи турагенту наявність належним чином укладеного дого-
вору страхування». Передбачено також, що «за вимогою туриста 
туроператор чи турагент забезпечують страхування інших ризиків, 
пов’язаних із здійсненням подорожі» [8]. У зв’язку з цим вважаємо, 
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що дослідження злочинності у розглядуваній галузі має охоплювати 
також діяння, вчинені в сфері туристичного страхування.

На наш погляд, злочинність у сфері туристичного бізнесу пови-
нна включати не тільки злочини, пов’язані з наданням туристичних 
послуг. Не слід забувати, що туристичний бізнес є підприємницькою 
діяльністю, а її суб’єкти зобов’язані дотримуватись встановлених за-
конодавством вимог щодо її здійснення. З огляду на це вважаємо, що 
наше дослідження має охоплювати і діяння, які стосуються порядку 
ведення туристичного бізнесу (йдеться, приміром, про такий злочин, 
як ухилення від сплати податків). 

Раніше ми відзначали, що туристичний бізнес охоплює відносини, 
які виникають між усіма учасниками ринку туристичних послуг і 
включає не лише підприємців, але й споживачів туристичного про-
дукту, а також найманих працівників (зокрема, менеджерів туристич-
них компаній). Тому вважаємо, що злочинність у сфері туристичного 
бізнесу включає діяння, вчинені як суб’єктами підприємництва, так і 
іншими учасниками туристичного ринку. При цьому необхідно ще 
раз наголосити, що йдеться не про будь-які діяння, вчинені вказа-
ними суб’єктами, а про злочини, пов’язані з наданням туристичних 
послуг та з порядком ведення туристичного бізнесу. Вчинення пред-
ставниками туристичної галузі інших, не пов’язаних з цими видами 
діяльності, злочинів, зрозуміло, має місце. 

Таким чином, злочинність у сфері туристичного бізнесу вважаємо 
за можливе визначити як негативне соціальне явище, що представляє 
собою сукупність суспільно небезпечних кримінально караних діянь 
корисливої спрямованості, які посягають на відносини, пов’язані з на-
данням туристичних послуг та із встановленим порядком ведення 
туристичного бізнесу.
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В статье исследуются взгляды криминологов на целесообразность изу-

чения преступности в туристической сфере. Анализируется различие по-
нятий «преступность в сфере туристического бизнеса» и «преступность 
в сфере туризма». Подчеркивается, что преступность в сфере туристи-
ческого бизнеса включает деяния, совершенные как субъектами предпри-
нимательства, так и другими участниками туристического рынка. Речь 
идет не об любые действия, совершенные указанными субъектами, а о пре-
ступлениях, связанных с предоставлением туристических услуг с порядком 
ведения туристического бизнеса.

In article views of criminologists of expediency of studying of crime in the 
tourist sphere are investigated. The distinction of the concepts «crime in the 
sphere of travel business» and «crime in the sphere of tourism» is analyzed. It is 
emphasized that crime in the sphere of travel business includes the acts made both 
by subjects of business, and other participants of the tourist market. It is not about 
any actions made by the specified subjects, and about the crimes connected with 
providing tourist services with order of conducting travel business. 

стаття надійшла до редколегії 05.10.2017
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УДК 346.546

Виноградов В. І., НУ «ОЮА» 

КЛАсИфІКАцІЯ ОЗНАК НЕЗАКОННИх 
АНТИКОНКУРЕНТНИх УЗгОджЕНИх дІй 

ПІд чАс УчАсТІ В ПУБЛІчНИх ЗАКУПІВЛЯх
Досліджено особливості антиконкурентних узгоджених дій у публічних 

закупівлях. Виявлено сучасні тенденції антиконкурентних узгоджених дій 
у публічних закупівлях з огляду на новітні зміни у законодавстві України 
щодо публічних закупівель. Класифіковано антиконкурентні узгоджені 
дії під час участі у публічних закупівлях та деякі шляхи їх практичного 
втілення. Окреслено деякі шляхи подолання антиконкурентних узгоджених 
дій у публічних закупівлях. 

Проведення тендеру передбачає здійснення конкурентного від-
бору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учас-
ників процедур закупівель ґрунтується на тому, що кожен з них, 
не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учас-
ників, пропонує кращі умови за найнижчими цінами. У випадку, 
коли учасники тендеру домовляються між собою щодо умов своїх 
пропозицій – усувається непевність, а відтак усувається конкуренція 
між ними [1]. 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» узгоджени-
ми діями називає укладення суб’єктами господарювання угод у будь-
якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а 
також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, 
бездіяльність) суб’єктів господарювання, а антиконкурентними узго-
дженими діями визнав узгоджені дії, які призвели чи можуть призвес-
ти до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Зокрема, 
антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, 
які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, 
тендерів (змова на тендері) [2].

Сьогоденне реформування законодавства про публічні закупівлі 
постійно створює нові виклики як для практичних працівників у цій 
сфері, так і для теоретиків. Важливо, аби ці дві сфери перетиналися, 
і тому необхідно, зокрема, визначити ті фактори, «маркери», які 
вказують на наявність у тендері змови чи інших антиконкурентних 
незаконних дій. 

© Виноградов В. і., 2017
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Класифікація ознак, за якими можливо виявити незаконний «до-
говірний тендер», тобто антиконкурентних узгоджених дій в участі 
в закупівлях:

1. Найменування тендеру: найменування тендеру не відображає, 
дає нечітку або хибну інформацію про фактичний предмет закупівлі;

2. Технічні вимоги: 
1) технічні вимоги прописані таким чином, що виконати їх може 

лише один постачальник і ніхто більше; 
2) у технічних вимогах до предмету закупівлі зазначена відповідна 

торгова марка (наприклад, яку може запропонувати тільки її власник 
або офіційний дилер) і не вказано вираз «або еквівалент». Замовники 
можуть також вимагати сертифікат виробника, офіційного дилера 
або взагалі офіційний лист від заводу-виробника, у якому виробник 
гарантує, що, наприклад, запасні частини відповідають технічним 
вимогам заводу-виробника;

3) у інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні харак-
теристики замовником допущені свідомі помилки, наприклад не-
характерне завищення показників одного або декількох технічних 
параметрів, які істотно підвищують ціну товару. Як наслідок, це 
призведе до того, що в доброчесних постачальників собівартість 
перевищить очікувану вартість закупівлі, або ж продукцію взагалі 
неможливо виготовити. В той же час, замовник при прийомі товару 
від учасника, з яким є «домовленість», не буде зважати на зазначені 
раніше технічні вимоги;

4) у технічних вимогах зазначена мінімальна інформація про 
предмет закупівлі або не вказані важливі характеристики предмета 
закупівлі. Учасник, який «домовився» з замовником, володіє всією 
необхідною інформацією, а зразки доброчесних учасників замовник 
може відхиляти;

5) у технічних умовах зазначені такі характеристики, які надалі 
буде складно або неможливо перевірити.

3. Вимоги до тендерної документації учасника публічних 
закупівель:

1) у кваліфікаційних вимогах зазначено обов’язкову наявність 
матеріально-технічної бази (складські приміщення, сервісні центри, 
тощо) на відстані не більше n км від місця поставки товару/надання 
послуг/виконання робіт, наприклад «не більш ніж 25 км». Звісно, 
місце розташування матеріально-технічної бази «необхідного» 
Замовнику учасника відповідає вказаній відстані;
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2) призначена дата закінчення прийому пропозицій робить не-
можливим зібрати повний пакет тендерної документації вчасно. 
Наприклад, замовник вимагає складні сертифікати якості з тривалим 
терміном отримання, наприклад, більше місяця, а період прийому 
пропозицій – 20 календарних днів. Учасник, який був заздалегідь 
попереджений, усе підготує та виграє тендер, а доброчесний учас-
ник не зможе отримати сертифікат та не подасть коректний пакет 
документів;

3) вимагається багато документів у довільній формі. Недобро-
чесний учасник знає коректну форму підготовки документів для за-
мовника, а інші учасники можуть бути дискваліфіковані за дрібниці. 
Наприклад, доброчесний учасник надав позитивний відгук від свого 
клієнта, але у відгуку не був зазначений вихідний номер.

4) вимагається багато документів, які суперечать закону України 
«Про захист персональних даних». Оскільки вся інформація буде 
у відкритому доступі, не кожен доброчесний постачальник піде на це 
у зв’язку із наявністю комерційної таємниці тощо;

5) вимагається не тільки копія договору з перевізником, а і весь 
перелік транспортних засобів у автопарку та свідоцтва про реєстра-
цію транспортних засобів. На такий запит більшість перевізників 
нададуть відповідь, що це конфіденційна інформація, і доброчесний 
учасник не зможе підготувати весь пакет документів;

6) якщо Замовник в останні моменти до закінчення тендеру вно-
сить зміни до тендерної документації. По-перше, доброчесний учас-
ник не завжди встигне виправити документи, щоб вони відповідали 
новим вимогам. По-друге, доброчесний учасник дізнається про нові 
правки не завжди вчасно.

4. Умови договору:
1) умови оплати надмірно затягнуті, як правило вживається з при-

писом «до» або «протягом», наприклад «до 180 робочих днів». Тобто 
з «потрібним» учасником можна розрахуватись відразу, а з іншими 
учасниками можна не розраховуватися аж до останнього дня (180 ро-
бочих днів – це більш ніж вісім календарних місяців);

2) вказуються дуже короткі терміни поставки. Наприклад: «про-
тягом» або «від» 1 робочого дня з моменту заявки. За таких умов 
у тендері будуть брати участь постачальники, які утримують товар 
на складі та готові його відвантажувати, і ті, хто має «домовленість» 
із замовником;

3) від учасників торгів вимагається надання зразків Товару до про-
ведення аукціону. Потрібно звернути увагу, що це неправомірно, 
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окрім закупівель, які проводяться відповідно до Закону України 
«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 
гарантованого забезпечення потреб оборони»;

4) замовник вимагає від переможця надати зразки товару після 
проведення тендеру в стислі терміни — протягом 1-2 днів після аук-
ціону. На цей час замовник вимикає усі засоби зв’язку. Як наслідок, 
учасник не зможе доставити зразки у потрібний термін і його буде 
дискваліфіковано, або ж взагалі зразки потрібно надати особисто 
протягом одного дня після завершення аукціону;

5) у договорі прописані наджорсткі гарантійні вимоги та терміни. 
Далеко не кожен доброчесний учасник погодиться з такими умова-
ми. Якщо переможе у тендері не «змовний» учасник, замовник буде 
маніпулювати доброчесним учасником, а «змовному» учаснику за-
мовник ніяких претензій пред’являти не буде;

5. Після завершення тендеру
1) замовник занадто вимогливий до коректного пакету документів 

переможця тендера для укладання договору, у випадку, коли добро-
чесний учасник, незважаючи на всі перепони, переміг у тендері;

2) замовник свідомо затягує підписання договору з переможцем 
до останнього відведеного для цього дня, у випадку коли доброчес-
ний учасник незважаючи на всі перепони переміг у тендері та надав 
вчасно коректний пакет документів переможця тендера для укла-
дання договору. Робиться це з розрахунком на те, що переможець не 
встигне підписати договір вчасно, і, як результат, Замовник відхиляє 
тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед 
тих учасників, строк дії тендерних пропозицій яких ще не минув. 
Або щоб переможець фізично не встиг вчасно поставити Товар, як 
наслідок – штрафні санкції, які відіб’ють бажання надалі приймати 
участь у тендерах;

6. Перелік закупівлі: 
1) великі за сумою закупівлі ділять на багато малих допорогових. 

Доброчесним учасникам буде невигідно брати участь у такій кіль-
кості лотів;

2) перелік позицій на які проводиться закупівля робиться 
об’ємним, деякі позиції несумісні та таким що не 

3) якщо у переліку закупівлі є так би мовити «баластні позиції». 
Замовник включає в перелік той товар який він по факту закупляти 
не буде, а він суттєво підвищує очікувану вартість у доброчесного 
учасника. Це можна виявити якщо учасник пропонує деякі товари 
з цінами набагато нижче за собівартість. 
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7. Документи учасників:
1) документи які готуються в довільній формі в учасників оформ-

лені одному стилі, візуально схожі, майже ідентичний тест (схожі 
речення, знаки пунктуації тощо);

2) в тендерних документаціях різних учасників однакові помилки, 
не рідко суттєві помилки;

3) якщо у різних учасників допущені ідентичні, найчастіше ариф-
метичні, помилки у розрахунках вартості;

4) в документі одного з учасників випадково вказана назва учас-
ника який також приймає участь у тендері;

5) у різних учасників ціни відрізняються на однаковий 
коефіцієнт.

8. Поведінка учасників
1) учасники між якими є змова не робили кроки по зниженню 

ціни підчас аукціону, або один/декілька учасників не приймали 
активної участі в аукціоні;

2) якщо один або декілька учасників різко знижують ціни 
відразу після відкриття аукціону, як правило до рівня нижче  
собівартості;

3) якщо виробник або офіційний дилер не понижується у ціні, 
в той же час понижується учасник який приймає участь з товаром 
цього виробника або офіційний дилера;

4) учасник/учасники не надають документи переможця тендеру 
вчасно або відмовляються укладати договір с Замовником;

5) один і той самий постачальник надає пропозицію з найнижчи-
ми цінами;

6) якщо учасник постійно виграє в тендерах в чіткому регіоні, 
найчастіше у регіоні базуванні учасника;

7) якщо учасники (один або декілька) відзивають свої 
пропозиції;

8) якщо учасник бере участь у тендерах, але завжди програє; най-
частіше за результатами аукціону є другим;

Звичайно, перелік цих ознак не є вичерпним, він постійно попо-
внюється все новими варіаціями «обходу» вимог законодавства. При 
цьому, фінансові санкції та загроза кримінальної відповідальності не 
зупиняють правопорушників. Треба зазначити, що важливою наразі 
постає співпраця між практичними працівниками у сфері публічних 
закупівель і державними органами, покликаними на захист конку-
ренції та доброчесності у публічних закупівлях.
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Исследованы особенности антиконкурентных согласованных действий 

в публичных закупках. Выявлены современные тенденции антиконкурентных 
согласованных действий в публичных закупках с учетом новейших изме-
нений в законодательстве Украины относительно публичных закупок. 
Классифицированы антиконкурентные согласованные действия во время 
участия в публичных закупках и некоторые пути их практического во-
площения. Определены некоторые пути преодоления антиконкурентных 
согласованных действий в публичных закупках.

The features of anti-competitive concerted actions in public procurements are 
investigated. The present trends of anticompetitive concerted actions in public 
procurementі are revealed, taking into account the latest changes in the legislation 
of Ukraine concerning public procurements. Classification of anticompetitive 
concerted actions during participation in public procurements and some ways 
of their practical realization. Some ways of overcoming anticompetitive concerted 
actions in public procurement are outlined. 
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