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ВСтУПНе СлОВО

Dear Rector, 
Dear Scholars and Students,
I bring warm greetings from
the beautiful city of Istanbul, 

Turkey! Peace be with you!

I am glad to greet you at the international conference on the topic
of «ETHNIC AND ETHNOPOLITICAL CHALLENGES IN
TERMS OF GLOBALIZATION» that is being held in the famous
historical city of Ukraine, and at the prestigious Ukrainian university
today.

In recent years, humanity has witnessed huge numbers of people
forced to leave their homes due to war, conflict, poverty and destruction.
We have witnessed the dislocation and displacement of individuals,
families and children; the power of governments to shut borders; and
people bravely making life threatening journeys across land and sea in
search of safety and the possibility of a better future. We have also
witnessed individuals, informal groups and organizations at local,
national, and transnational levels, bravely helping and mobilizing for
social justice and the well-being of all. Modern globalization processes
in culture and its total informatization threaten humanity with the loss of
humanism, harmony, spirituality, and identity. As the world grows
smaller, the problems growю larger so that they now clearly threaten the
future of humanity.

Social Science should have brought greater understanding of the
human being and its connections. Was it that social sciences were
misunderstood or misused? What is the role of cross-cultural connections?
Is there a cut of communication both physical and nonphysical levels?
What is the role of Social Sciences in the societies?

Humans need to find strategies to cope with disagreement and
diversity. In this regard, Pedagocical Scientics also have an important role
on the struggles for a better world. In general Social Scientists should not
only discuss the social theory but also should help Social Science turn
into practice and action. This will help to develop better understanding of
world culture issues and to find the ways and means for social scientists
to contribute to these important issues of our world.

Human beings are quick to judge, fear and even hate the unknown.
This damaging attitude is simple pride and puts up enormous barriers in
relationships. So even if it is just a matter of confusion, such confusion
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creates barriers in cross cultural connections. We can say that to have
peace and reconciliation in the world, we must love each other; to be able
to love we must know each other; to know we must have the willingness
to engage different cultures. 

I want to conclude with a verse from the Quran which higlights this
point:

O mankind, indeed We have created you from male and female and
made you peoples and tribes that you may know one another (Quran
49:13). 

And a quote from prophet Mohammad (PBUH) from his last
sermon: 

All mankind is from Adam and Eve.  An Arab has no advantage
over a non-Arab, nor does a non-Arab have any advantage over an Arab;
a white has no advantage over a black, nor does a black have any
advantage over a white; [none have advantage over another] except by
piety and good action. 

With all my heart I wish all participants of the International
Conference will be an important contribution to solving the conflicts in
Ukrain and around the world for the peaceful future we want for our
children.

Thank you very much!

Dr. Hakan Gulerce Lecturer at 
Department of Sociology at Harran University, 

Turkey Secretary General of International 
Federation of Social Science Organizations
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Войналович Віктор, доктор політичних
наук, професор, завідувач відділу
етнополітології Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України – релігія у
сучасному глобалізованому світі:
українська версія.

Бухтатий Олександр, кандидат наук з
державного управління, головний
консультант головного департаменту
інформаційної політики Адміністрації
Президента України – ефективність
механізмів військово-цивільного
партнерства у сфері медіа на прикладі
локальної преси.

Шевченко руслан, доктор історичних
наук, заступник директора Інституту
Ефективної Політики, Кишинів
(Молдова) – Конфлікт в Придністров’ї
від витоків до війни 1992 р.

Бевз тетяна, доктор історичних наук,
професор, головний науковий
співробітник відділу соціально-
політичної історії Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України – Чинники
політизації етнічності в регіонах
України.

Калініченко Наталія, головний
редактор газети «Білопільщина»,
Заслужений журналіст України, депутат
Сумської обласної ради – Особливості
діяльності реформованої преси в
умовах протидії інформаційній агресії:
досвід прикордонного регіону.

Victor Voinalovych, Doctor in Political
Sciences, Professor, Head of Department
of Ethno-Political Science of I. F. Kuras
Institute of Political and Ethno-National
Research of the National Academy of
Sciences of Ukraine – Religion in modern
globalized world: Ukrainian version.

Oleksandr Bukhtatyi, Ph.D. in Public
Administration, Chief Consultant of the
Head Department for Information Policy
of the Presidential Administration of
Ukraine – Effectiveness of Civil-Military
media- partnership: мechanisms on the
example of local press.

Shevchenko Ruslan, Doctor in Historical
Sciences, Deputy Director of the Institute
for Effective Politics, Chisinau
(Moldova) – Conflict in Transnistria
from the origins to the 1992 war.

Bevz Tetyana, Doctor in Historical
Science, Professor, Chief Research
Scientist of the Department of Social and
Political History of I. F. Kuras Institute of
Political and Ethno-National Research of
the National Academy of Sciences of
Ukraine – Factors of politicization of
ethnicity in the regions of Ukraine.

Kalinichenko Natalia, Editor-in-chief of
the newspaper «Bilopilschina», Honored
Journalist of Ukraine, Deputy of the Sumy
Regional Council – Features of the
reformed press activities in the
conditions of counteracting information
aggression: the border region
experience.
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Панчук Май, доктор історичних наук,
професор, завідувач відділу
національних меншин Інституту
політичних і етнонаціональних
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України, Калакура Олег, доктор
політичних наук, провідний науковий
співробітник відділу національних
меншин інституту політичних і
етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України –
етнонаціональна політика України
на тлі євроінтеграційних процесів.

Ніколаєць Юрій, доктор історичних
наук, професор, провідний науковий
співробітник відділу національних
меншин інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України –
Використання медіа контенту в
умовах російсько-українського
конфлікту в 2014-2016 рр.

Вакулич Володимир, доктор
політичних наук, професор, завідувач
кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» – Виборчі
технології в Україні: як ошукують
виборця.

дем’яненко Борис, доктор політичних
наук, професор, декан історичного
факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»; дем’яненко
Віра, кандидат політичних наук, доцент
кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» – Гіпотетичні
сценарії російсько-української війни:
двосторонній вимір.

Panchuk Mai, Doctor in Political
Sciences, Professor, Head of the
Department of National Minorities of
I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-
National Research, Kalakura Oleh,
Doctor in Political Sciences, Leading
Research Scientist of the Department of
National Minorities of I. F. Kuras Institute
of Political and Ethno-National Research
of the National Academy of Sciences of
Ukraine – Ethnonational policy of
Ukraine against the background of
European integration processes.

Nikolaiets Yurii, Doctor in Historical
Sciences, Professor, Leading Research
Scientist of the Department of National
Minorities of I. F. Kuras Institute of
Political and Ethno-National Research of
the National Academy of Sciences of
Ukraine – The use of mass media
content in the Russian-Ukrainian
information confrontation in 2014-2016.

Vakulych Volodymyr, Doctor in Political
Sciences, Professor, Head of the
Department of Political Science of 
SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical
University» – Election technologies in
Ukraine: how the voter is deceived.

Demianenko Borys, Doctor in Political
Sciences, Professor, Dean of the
Department of Historical sciences, SHEI
«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University»;
Demianenko Vira, Ph.D. in Political
Sciences, Associate Professor of the
Department of Politology, SHEI
«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical
University» – Hypothetical scenarios of
the Russian-Ukrainian war: bilateral
dimension.
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Нестеряк Юрій, доктор наук з
державного управління, завідувач
кафедри журналістики та нових медіа
Інституту журналістики Київського
університету імені Бориса Грінченка –
інформаційна безпека як складова
інформаційної політики України

Ковач леся, кандидат історичних наук,
науковий співробітник відділу
національних меншин інституту
політичних і етнонаціональних
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України – товариство Педагогічне у
Береговому: історія заснування та
діяльності.

рибщун Олександр, кандидат
соціологічних наук, доцент, доцент
кафедри політології і соціології
Кам’янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнка;
Маркітантов Вадим, кандидат
політичних наук, доцент, доцент
кафедри політології і соціології
Кам’янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнка –
Концепція «захисту російської
діаспори» в контексті російської
воєнно-політичної доктрини
«гібридної війни».

Плужник леонід, головний
консультант секретаріату комітету
Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони,
Орищина Марія, інтерн у комітетах
Верховної Ради України – Вплив
російської політики на
конструювання кримської
ідентичності в умовах гібридної
війни.

Nesteryak Yurii, Doctor in Public
Administration, Head of the Department
of Journalism and New Media of the
Institute of Journalism Borys Grinchenko
Kyiv University – Information security
as a component of Ukraine’s
information policy

Kovach Lesia, Ph.D. in Historical
Sciences, Research Scientist of the
Department of National Minorities of
I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-
National Research of the National
Academy of Sciences of Ukraine –
Pedagogical Society in Berehove:
history of foundation and activity.

Rybshchun Oleksandr, Ph.D. in
Sociological Sciences, Associate Professor
of the Department of Political Science and
Sociology, Kamianets-Podilskyi National
Ivan Ogienko University; Markitantov
Vadym, PhD of Political Sciences,
associate professor of the Department of
Political Science and Sociology,
Kamianets-Podilskyi National Ivan
Ogienko University – Conception of
«defence of the Russian diaspore» in the
context of the Russian military-political
doctrine of «hybrid war».

Pluzhnyk Leonid, Chief Consultant of
Secretariat of Committee on National
Security and Defence in the Parliament of
Ukraine, Oryschyna Maria, Internship of
Committees in the Parliament of
Ukraine – Influence of russian politics
on the design of Crimean identity in
terms of hybrid war.
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Коцур Віталій, кандидат політичних
наук, доцент, старший науковий
співробітник відділу національних
меншин інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України –
Національні меншини в період
Української революції 1917-1921 рр.:
наукове осмислення.

Михайло Мозоль, викладач кафедри
політології та національної безпеки
Національного університету
«Острозька академія» Експерт Фонду
громадської дипломатії – Національні
меншини як фактор дестабілізації в
Україні: випадок угорців на
Закарпатті».

Войтенко Юрій, кандидат історичних
наук, доцент кафедри політології ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» – Поступ
України до НатО (2014 – 2018 рр.).

Новородовський Валерій, кандидат
історичних наук, молодший науковий
співробітник відділу національних
меншин Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.
Кураса НАН України – іноземці в атО
(6.04.2014-30.04.2018): особливості та
проблема легалізації.

Коцур леся, кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри політології
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» – Вплив
національних меншин України на
регіональні політичні процеси у
1990-х рр.

Kotsur Vitalii, Ph.D. in Political Sciences,
Assoc. Prof., Senior Research Scientist of
the Department of National Minorities of
I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-
National Research of the National
Academy of Sciences of Ukraine –
National Minorities during the
Ukrainian Revolution of 1917-1921:
scientific reflection.

Mykhailo Mozol, lecturer of the
Department of Political sciences and
national security of National University
«Ostroh Academy», Expert in Сivil
Diplomacy Fund – National minorities as
a factor of destabilization in Ukraine:
the case of Hungarians in
Transcarpathian region.

Voitenko Yuri, PhD in Historical
Sciences, associate professor of the
Department of Politology, SHEI
«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical
University» – Admission of Ukraine to
NATO (2014 – 2018).

Novorodovskyi Valeriy, PhD in
Historical Sciences, junior researcher of
National Minorities Department, 
I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic
Studies of National Academy of Sciences
of Ukraine – Foreigners in ATO
(6.04.2014-30.04.2018): features and
problem of legalization.

Kotsur Lesya, PhD in Historical
Sciences, senior lecturer of the
Department of Politology, State Institution
of Higher Education «Pereyaslav-
Khmelnitsky Hryhoriy Skovoroda State
Pedagogical University» – Influence of
national minorities of Ukraine on
regional political processes during
1990’s.
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Виступи

Природа як шлях до вирішення
проблем людства:

холістичний аналіз конфліктів та їх
вирішення.

Походження проблем сучасного
людства ґрунтується на його відчуженні
природи. Важливо оновити гармонію
людини і природи. Насправді, природа
не тільки є базою всіх наших розумінь,
але також є основою нашого
непорозуміння. Розвиток сильної та
значущої точки зору на природу та
людську природу дасть відповіді не
тільки особистими конфліктами, але й
соціальними та глобальними
проблемами. Створення перспективи
від простих природних явищ і
встановлення їх найбільш значимими
джерелами для нашого мислення та дій
як чудових вправ для знаходження
правильних рішень для сучасної
людини.

Speeches

ісмаїл латіф Хасінебіоглу, 
доктор наук, професор

Стамбульського університету
(Туреччина)

Ýsmail Latif Hacinebioglu, 
Prof. Dr. Istanbul University

(Istanbul, Turkey)

Nature as a cure for the problem of
humanity: holistic perspective to
analyze conflicts and resolutions.

Origins of problems of modern man is
based on his alienation of nature.There is
a great need to refresh and re-establish our
existence with the Nature. In fact nature is
not only base of all our understandings but
also base of our misunderstandings.
Developing a strong and meaningful
perspective on nature and human nature
will produce responds not only personal
conflicts but also social and global issues.
Producing a perspectives from simple
natural phenomenas and making them
most meaningful sources for our thinking
and actions as great exercises to find
correct solutions for modern man.
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Виступи

роль освіти у мирному
співіснуванні: турецький вимір

Невід’ємною частиною людства є
конфлікти. Ми спостерігаємо подібні
етнічні та політичні конфлікти, які
сталися до двох світових воєн.
Мільйони людей сильно вражені цими
сутичками. Освіті миру в світі було
надано пріоритет перед цими
складними обставинами. Туреччина
також мала свій власний досвід роботи
з війнами, які зробили мирну освіту
важливим інструментом протистояння
між численними етнічними,
соціальними, політичними та
релігійними громадами. Цим виступом
я хотів би дослідити турецький досвід
з посиланням на історичний контекст,
встановлені теорії та сучасні виклики.

Speeches

Осман ердем Япар, доктор наук,
Стамбульський університет

(Туреччина)

Osman Erdem Yapar, Dr., Istanbul
University

(Istanbul, Turkey)

The Role of Education in Peaceful
Coexistence: The Turkish Case

There has been conflict among people
throughout history. More recently, we can
observe similar ethnic and political
conflicts which occurred before the two
world wars. Millions of people are
severely impacted by these clashes. Peace
education in the world has been given
priority in the face of these challenging
circumstances. Turkey has also had its
own experience with wars that made peace
education an important tool against
conflict between numerous ethnic, social,
political and religious communities. In this
paper I would like to explore the Turkish
experience with reference to historical
context, established theories and
contemporary challenges.
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Виступи

Вирішення сучасних проблем
глобалізованого світу

Сьогодні мусульманський світ
переживає багато глобальних викликів,
зокрема, проблеми іміджу
мусульманських країн в світі. Зараз
інтелігенція часто вказує на те, що
проблеми, які стоять перед людством,
пов’язані з виродженням моралі.
Звичайно, існують організації та
установи, які беруть участь у вирішенні
глобальних соціальних проблем. Однак
багато з цих організацій нехтують
психосоціальним та духовним аспектом
людського розвитку. Чи можуть бути ці
проблеми пов’язані з відсутністю віри
та духовності? У даному огляді
звертається увага на Дамаскську
проповідь Саїда Нурсі. Вона відбулася
на початку 1911 року як проповідь у
п’ятницю в мечеті Омейядів в Дамаску.
Його слухали майже 10000 прихожан.
Хоча спочатку доповідь була
виголошена арабською мовою, але
пізніше її було опубліковано в 1950-х
рр. турецькою мовою. До неї входили
деякі його додаткові думки про стан
справ у світі, а також питання,
поставлені йому його колегами після
виголошення проповіді. Однак суть
проповіді залишається незмінною для
кожної версії, зокрема, через те, що
вона спрямована на основні «хвороби»,
що спікають мусульманський світ, і
пропонуються потужні ліки, щоб
полегшити їх.

Speeches

Гулерс Хакан, кандидат соціологічних
наук, Стамбульський фонд науки та
культури (Стамбул, Туреччина)

Hakan Gulerce, Dr., Lecturer at
Department of Sociology at Harran
University and Secretary General of
International Federation of Social Science
Organizations, Turkey

Solutions to the Modern Problems in
the Globalized World

Today Muslim World is experiencing
many global problems. Not only the global
reputation of Muslim World but I also, in
reality, withing the Muslim World there
are real serious problems. Intellectuals
today frequently suggest that the problems
besetting us stem from the degeneration of
morality. Certainly, there are several
agencies and institutions that are doing
their part in solving global social
problems. However, many of these
organizations neglect the psycho-social
and spiritual aspect of human
development. Can the problems that we
face be attributed to the absence of faith
and spirituality? In this presentation I will
focus on Said Nursi’s Damasuc Sermon.
Said Nursi’s speech took place in early
1911 as the Friday sermon at the Umayyad
Mosque in Damascus. Almost 10,000
people are said to have filled the great
mosque during his talk. Though originally
delivered in Arabic (and later published in
that language), Nursi eventually published
a Turkish version in the 1950s which
included some of his additional thoughts
on the state of world affairs and he also
addressed questions put to him by his
fellow students on the issues of the
sermon. Yet the essence of the sermon
remains the same for each version,
particularly due to the fact that it addresses
the fundamental sicknesses inflicting the
muslim world and offers powerful cures to
alleviate them.
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ПОлітиКО-ПраВОВі ПрОБлеМи ПраКтиКи
ГлОБаліЗаЦіЇ

Альтернативою моделям глобальної системи стали моделі
глобалізації, розроблені на основі критики теорії світ-економіки і
теорії глобальної системи. Зробивши, ще в 1968 р. висновок про те,
що сфера культури має вирішальне значення для «систематизації»
світу, пізніше в середині 1980-х років Роланд Робертсон висунув тезу
про те, що глобальна взаємозалежність національних держав і
економік, концептуалізована, наприклад, в моделі «системи
суспільств» Уоллерстайна, є лише одним з аспектів глобалізації, тоді,
коли, другий аспект – глобальна свідомість індивідів такий же
важливий, як і теза про перетворення світу в «єдину соціокультурну
спільноту» [6, 70].

Визначення глобалізації як серії імперично зафіксованих змін,
різнопланових, але об’єднаних логікою перетворення світу в «єдину
спільноту», дозволило Робертсону концептуалізувати більш широкий
спектр тенденцій, ніж теоретикам глобальної системи.

«Єдина спільнота», в даному випадку, означає те, що умови і
характер соціальних взаємодій в будь-якій точці світу одні й ті ж, і
події, в досить віддалених куточках світу можуть бути умовами або,
навіть, елементами одного процесу соціальної взаємодії; світ стає
єдиним соціально-політичним простором, без суттєвих бар’єрів і
ділення на специфічні зони.

Включення свідомості і діяльності індивідів в предмет теорії
глобалізації привело Робертсона до переоцінки співвідношення
глобальності і локальності. В глобалізації Робертсон виділяє два
напрямки:

глобальна інституціалізація життєвого простору;–
локалізація глобальності [5, 64].–

Глобальна інституціалізація життєвого простору трактується
як організація повсякденних локальних взаємодій і соціалізація.
Макроструктурування світового порядку (системи взаємозалежності
суспільств, існуючих в межах національних держав), відбувається,
на думку Робертсона, під впливом трьох факторів: експансія
капіталізму, західний імперіалізм, розвиток глобальної системи мас-
медіа.
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Другий напрямок глобалізації в моделі Робертсона –
локалізація глобальності, який повинен відобразити становлення
глобального не «зверху», а «знизу», тобто через локальне – через
перетворення взаємодії з представниками інших держав і культур в
регресивну практику, через включення в повсякденне життя
інонаціональних елементів, «екзотичних» локальних культур [12, 61].

В мультикультурних локальних спільнотах категорії
«міжнародні відносини», «зіткнення цивілізацій», «транснаціональна
корпорація» виявляються практичними категоріями взаємодії. В
цьому випадку термін «глобальне» означає не лише
«інтернаціональне», а й «субнаціональне» і, навіть, «локальне» в тій
мірі, в якій останнє глобалізує – перетворює повсякденне життя
людей в переживання глобального. Щоб підкреслити багаторівневий
характер глобалізації, співвідносність і взаємопроникнення
глобального і локального, поєднання тенденцій з гомогенністю і
гетерогенністю, Робертсон, навіть, вводить термін «глокалізація» [5,
43].

Те, що Робертсон виділяє в глобалізації два аспекти (глобальна
взаємозалежність і глобальна свідомість) і два напрямки (глобальна
інтернаціоналізація життєвого простору і локалізація глобальності),
вказує на прагнення розглядати суспільні зміни і з точки зору
макрорівня (система/структура), і з точки зору мікрорівня (соціально-
політична дія/актор). Тому модель глобалізації, представлена в теорії
Робертсона, може бути зведена до формули «структурна гомогенність
+ соціально-політична гетерогенність». Це та парадигма змін, котра
задає єдність різноплановим емпірично зафіксованим тенденціям.

Теорія Робертсона пропонує модель глобалізації, що суттєво
відрізняється від моделей глобальної системи по рівню адекватності
сучасним тенденціям.

Модель Робертсона дозволяє концептуалізувати глобалізацію
не лише як структурні зміни, але й як зміни в міжіндивідуальних
зв’язках. Крім того, в поняття глобалізації Робертсона інтегрована
можливість існування опозиції, що діє глобально і, таким чином,
одночасно використовує і заперечує глобалізацію.

Термін «глобальне» у Робертсона означає не лише
«інтернаціональне» і «транснаціональне», але й «транскультурне» і
«транслокальне». Поняття глобального охоплює весь простір
політичного, глобальне і локальне співвідносні і нероздільні. Цю
модель ще називають моделлю глобальної соціальності [10, 32].

З іншого боку, в моделі глобальної соціальності відбулося
«розмивання» основної дихотомії «локальне/глобальне». Введення
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категорій «культура», «життєвий простір», «свідомість», порушує
вихідну референцію концепції глобалізації до просторової експансії
і гомогенності цілого. Разом з тим, саме ця модифікація вихідної
метафори і глобалізаційної парадигми дозволила Робертсону
концептуалізувати тенденції, які не були концептуалізовані теоріями
глобальної системи.

Підхід Робертсона до концепції глобалізації був схвально
прийнятий в 1990-х роках багатьма дослідниками. Наприклад,
особисті моделі глобалізації розробили такі теоретики як У.Бек і
Г.Терборн, відомі своїми дослідженнями модернізації.

В своїй роботі «Що таке глобалізація?» У.Бек вводить
категорію транснаціонального соціально-політичного простору, яка
за своїм теоретичним змістом є повною аналогією «єдиного простору
» Робертсона. Глобалізація по У.Беку, – це «не зв’язані кордонами
щоденні події в різних вимірах економіки, інформації, політики,
екології, техніки, громадянського суспільства...» [1, 25].

Поняття транснаціонального простору дозволяє У.Беку
об’єднати під загальною назвою «глобалізація» процеси в сферах
політики, економіки, культури, екології та ін., які на його думку,
наділені особистою внутрішньою логікою [1, 92].

В політичній сфері глобалізація означає «розмивання»
суверенітету національної держави в результаті дії транс-
національних акторів і створення ними організаційної сітки. В
економіці глобалізація означає наступ денаціоналізованого,
дезорганізованого капіталізму, ключовими елементами якого є
вихідні з-під національно-державного контролю ТНК і спекуляції з
транснаціональними фінансовими потоками. В культурній сфері
глобалізація означає глокалізацію, тобто взаємопроникнення
локальних культур в транснаціональний простір, яким є мегаполіси –
Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлін і т.п.

Теза про наявність особистої логіки глобалізації в кожній сфері
суспільства виправдовує використання У.Беком при описуванні/
поясненні тенденцій і використанні в них моделей, розробленими
іншими теоретиками: З.Бауманом («слаба держава») [9],
Р.Робертсоном («глокалізація») [5,85]. Ця теза дозволяє У.Беку
запропонувати особисту модель глобалізації, виходячи з процесів,
що відбуваються в сфері екології. У.Бек пристосовує розроблену
раніше теорію суспільства, ризику [1,78] до аналізу процесів
глобалізації. В результаті була створена модель суспільства ризику.

Базова ідея теорії суспільства ризику «небезпеку створюють
суспільства» перефразована: «глобальні небезпеки створюють
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глобальне суспільство» [1, 74]. Нові ризики, необмежені місцем їх
прояву, урівнюють і об’єднують людей, навіть не з їх волі, і
незалежно від їхнього географічного і соціального положення. У.Бек
виділяє три види глобальних небезпек [108-109]:

екологічні катастрофи, обумовлені високим рівнем техніко-1)
економічного розвитку(озонові «дирки», промислове
забруднення, тощо і т.п.);
екологічні катастрофи, обумовлені низьким рівнем2)
розвитку(дефіцит питної води, знищення лісів і т.д.);
катастрофи, обумовлені існуванням зброї масового знищення.3)

Проблематизація цих ризиків транснаціональними соціально-
політичними рухами і нетитуалізація рухів в формі міжнародних
конвенцій і організацій формує світове суспільство як єдиний, хоча
і багатомірний, поліцентричний контингентний, політизований
транснаціональний соціальний простір. Трансформація суспільства
ризику в глобальне У.Бек вважає наступом якісно нового стану тієї
епохи, яку він називає «другою сучасністю»(zweite Moderne) [1, 30].

Г.Тернборн в роботі «Глобалізації»(2000) виходить з того, що
термін «глобалізація» вказує на «тенденції до всесвітнього розмаху,
впливу або узгодженості соціальних феноменів або до всесвітньої
обізнаності про будь що серед соціальних акторів» [2, 15].
Плюралістичність глобалізацій може бути «охоплена» в
концептуальному полі, яке задано двома векторами: характер
динаміки(інтерактивний або системний) і рівень соціального
феномену(від однієї дії до макроструктури). 

Таким чином, Терборн продовжує лінію, запроваджену
Г.Робертсоном, що об’єднала в одній моделі взаємозалежність і
глобальну свідомість. Терборн пропонує модель глобальної
соціальності, концептуалізуючу зміни на двох рівнях макро- і мікро,
і по двох напрямках – особисто глобалізація і локалізація
глобального.

Теоретичні моделі, розроблені Робертсоном, Беком,
Терборном, репрезентують нині найбільш розповсюджений тип
теорій глобалізації. Для даного напрямку вихідною є просторова
референція теорії. Особливість цієї референції чітко сформулював
Терборн: «В той час, як постмодернізм кинів виклик концепції часу,
характерній сучасності(modernity), глобалізація орієнтується на
просторову розповсюдженість. В цьому контексті глобалізацію
трактують як політ сучасності в просторі» [2, 17].
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Третій тип моделей глобалізації сформувався в кінці 1980-х –
середині 1990-х років на основі принципово інакшого осмислення
просторової референції поняття «глобалізація». Початок цього типу
моделей поклав в 1990 році Аржун Аппадураї в статті «Роз’єднання
і відмінності в глобальний культур-економіці», ідеї якої були
поглиблені в 1996 році в книзі «Сучасність у повній зріст: культурні
виміри глобалізації».

Аппадураї радикалізував протиставлення теорії глобалізації і
світосистемної теорії. Глобалізацію він розглядає як
детериториалізацію – зникнення зв’язку між соціальними процесами
і фізичним простором [4, 30]. В ході глобалізації формувався
«глобальний культурний потік», який розпадається на п’ять
культурно-символічних просторів-потоків: 

етнопростір, що створюється потоком туристів, іммігрантів,–
біженців, гастарбайтерів;
технопростір – створюється потоком технологій;–
фінанспростір – потоком капіталів;–
медіапростір – потоком образів;–
ідеопростір – потоком ідеології.–

Ці нестабільні простори є «будівельними блоками» тих
«уявних світів», в яких люди взаємодіють і ці взаємодії носять
характер символічних обмінів.

В теоретичній моделі Аппадураї дихотомія «локальне/
глобальне» змінюється дихотомією «територіальне/ детериторіалі-
зоване», а глобальність і локальність виступають як дві складові
глобалізації, аналогічні структурній гомогенності і соціальній
гетерогенності в моделі Робертсона [6,35].

Така сама логіка зміщення дихотомії «локальне/глобальне»
дихотомією «територіальне/детериторіальне» міститься також в
роботі Малькольма Уотерса «Глобалізація»(1995). Глобалізація
тлумачиться як сукупність тенденцій, що ведуть до детериторі-
алізації, по Уотерсу, – це концепція відношень між
соціально-політичною організацією територіальністю [3, 7]. Це
відношення в кожний історичний момент детермінується одним з
трьох типів обміну: економічним, політичним, символічним.
Економічні обміни мають тенденцію до локалізації соціальних
відносин: виробництво товарів передбачає концентрацію в одному
місці робочої сили, капіталу, сировини.

Політичні обміни мають тенденцію до інтернаціоналізації –
територіальної експансії соціальних відносин: здійснення влади
передбачає контроль над населенням, що займає певну територію, і
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гарантії суверенності цього контролю, що здійснюється шляхом
взаємодії з інститутами влади за межами даної території. Символічні
обміни мають тенденцію до вивільнення соціальних відносин від
просторової референції: процес створення і трансляції
інтелектуальних і естетичних символів може відносно легко
переміщатися і реалізуватися між територіально віддаленими
індивідами/групами.

Тому глобалізація суспільства, на думку М.Уотерса – це
процес, що визначається перевагами культури над економікою та
політикою. Економіка і політика глобалізуються в тій мірі, в якій
вони «пронизані» символічними обмінами.

Уотерс констатує, що політика глобалізуються в тих її вимірах,
де проблематизуються цінності, а не матеріальні інтереси [3, 118-
119]. Усвідомлення як глобальних проблем прав людини, екології,
збереження миру, справедливого розподілу світових ресурсів
привело до часткової делегітимації національної держави і росту
числа міжнародних організацій, впливу яких, правда, недостатнього
для знищення національно-державного суверенітету як
організуючого принципу політичної сфери.

Аналіз глобалізації в сфері культури Уотерс проводить,
спираючись на концепцію Аппадураї, але дещо змінив класифікацію
просторових потоків і зорієнтував її на концепцію симулякрів
Бодрійара. «Вимірами» культури в теорії Уотерса є сакропростір, що
сформований потоками симулякрів релігійності; етнопростір,
сформований потоками симулякрами етнічної ідентичності;
еконопростір, сформований потоком симулякрів капіталу; медіа
простір, що сформований симулякрами інформації тощо [13, 51].

Таким чином, культура – це найбільш глобалізована сфера,
оскільки в ній соціальні відносини максимально символізовані,
тобто, можуть здійснюватися без «прив’язки» до конкретної
території. Окрім того, глобалізація культури шляхом потоків
симулякрів передається в сфери політики і економіки, і викликають
там інтенсифікацію глобалізації[11, 94].

Послідовно розвиваючи ідею детериторіалізації суспільно-
політичних відносин, Уотерс доходить висновку про глобалізацію і
пост глобалізацію. По мірі втрати просторової референції соціально-
політичних відносин відкривається перспектива пост глобалізації,
під якою Уотерс розуміє вивільнення соціально-політичних відносин
від тілесної референції, що можливо, наприклад, в кіберпросторі,
тобто при комунікації шляхом комп’ютерного зв’язку [12, 85].
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В моделях детериторіалізації соціально-політичного
практично повністю втрачається початково початкова референція
поняття глобалізації до фізичного простору і однорідному [7, 29].

«Глобальне» у Аппадураї і Уотерса означає щось не-
просторове, нематеріальне, уявне, символічне, гетерогенне, але все
проникаюче. Це спотворення базової метафори дозволило створити
моделі, що враховують нові тенденції – конс’юмеризм,
міноритизацію політики, розвиток комп’ютерних технологій і т.д.
Але рпи цьому логічна структура теорій детериторіалізації
соціально-політичного принципово ізоморфні логічній структурі
теорій глобальної соціальності і навіть теорій глобальної системи. 

Нові тенденції пояснюються за допомогою дихотомічної
різниці «територіальне/ детериторіалізоване», яке є модифікованою
дихотомією «локальне/ глобальне».

Таким чином, парадигму змін, шляхом яких Аппадураї і Уотерс
об’єднують розрізнені тенденції в єдиний процес глобалізації, можна
звести до формули «структурна дифузність + соціальна
фрагментальність».
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Ярослав Борщик 

(Київ)
«ВОлиНЬ’43» ЯК ВиКлиК длЯ УКраЇНСЬКО-

ПОлЬСЬКОГО СУСідСтВа В ХХі Ст.

У статті висвітлюються українсько-польські взаємини в контексті
проблематики «Волинь’43», сучасний рівень співпраці між Україною та
Польщею, а також вплив травматичної пам’яті про спільну історію
періоду 1940-х рр. на ці процеси. Проаналізовано трансформацію поглядів
і підходів щодо міжнаціонального конфлікту на західноукраїнських землях
1943‒1944 рр. в політичному житті обох держав, а також їхній влив на
добросусідські відносини між нашими народами. 

Ключові слова: українсько-польські взаємини, Волинь, 1943,
міжнаціональний конфлікт, політичне протистояння.

The article covers Ukrainian-Polish relations on the issues of Volhynia’43,
the current level of cooperation between Ukraine and Poland, as well as the
influence of traumatic memory on the common history of the 1940s on these
processes. The transformation of views and approaches concerning the inter-
ethnic conflict in the western lands of 1943‒1944 in the political life of both
states, as well as their influence on good neighborhood relations between our
peoples, was analyzed.

Key words: Ukrainian-Polish relations, Volhynia, 1943, ethnic conflict,
political confrontation.

Виклики, які постали перед Україною у зв’язку із російською
агресією та втратою суверенітету над частиною території держави,
вимагають неабиякої концентрації зусиль для боротьби із зовнішнім
ворогом. Саме тому приязні та доброзичливі взаємини із рештою
наших сусідів мають бути в пріоритеті нашої країни. Не буде
перебільшенням стверджувати, що особливе місце серед наших
сусідів належить Польщі, адже навіть за суто кількісними
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показниками ця держава має найбільшу території, економіку та
населення серед наших сусідів, за винятком путінської Росії, з якою
ми у стані війни. 

Також Польща є надзвичайно важливим торговельним
партнером України. Ця держава посідає друге місце, після Росії, в
структурі вітчизняного експорту, із показником у $2,72 млрд. (6,3%
від обсягу) та четверте місце серед імпортерів ‒ $3,45 млрд. (7% від
обсягу) [6].

Однак, поруч з такими геополітичними та економічними
зв’язками, неабияке місце в сучасних українсько-польських
взаєминах посідає спільне минуле обох народів, яке за останні три
роки стало відігравати ключову роль та надалі визначає подальший
напрямок їхнього розвитку. Такий стан речей можна умовно
окреслити як «отруєння історією», яке з кожним роком тільки
посилюється, особливо це стосується наших західних сусідів.
Показовими у цьому є соціологічні опитування, які фіксують
погіршення сприйняття поляками українців. 

Так, у лютому 2017 року, за даними Центру дослідження
громадської думки (CBOS) 36% анкетованих висловились про свою
симпатію до українських сусідів, 32% сказали, що українці їм
неприязні, а кожному четвертому – 26% – байдуже до нас [2].
Натомість у березні 2018 р. ситуація відчутно погіршилася. За
даними цього ж центру, тільки 24% поляків мали позитивне
ставлення до українців, а 40% заявили про свою антипатію до нас
[11]. За останні десять років такі результати є найгіршими [3]. 

На противагу цьому, в 2017 році 58% українців «тепло або
дуже тепло» поставилися до Польщі. Саме ця країна займає перше
місце в позитивному ставленні наших громадян. Про це засвідчили
результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» [9].

Такі зміни польської суспільної думки зумовлені як
об’єктивними чинниками (війна в Україні, масова трудова міграція),
так і політикою пам’яті нинішнього польського уряду. Якщо
подолання економічних причин в умовах війни є утрудненими, то
історичні баталії є зумисне інспірованими та мають імена конкретних
виконавців. Саме ці люди приклали неабияких зусиль для того, щоб
розбурхати спільне історичне минуле. 

Сумнозвісний сенатор та історик Ян Жарин ще в жовтні 2015 р.
в одному із інтерв’ю заявив, що «важливою є не тільки оборона
нашого історичного трактування, як єдина реакція на історичну
неправду, але й за допомогою новостворених інституцій повинен
бути продуманий та реалізований наступ на користь польської
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історії ХХ ст.» [12]. Всі ми є свідками втілення в життя цієї політики
«історичного наступу». 

Ще далі зайшов нині голова канцелярії голови уряду Польщі
Міхал Дворчик. Вінвисловив думку, що частина польських політиків
помилково проводили політику «замовчування геноциду на Волині»
заради позитивних відносин із сусідом, а самі українці мають
стикатися із цією темою постійно, щоби врешті, будувати стосунки
спираючись на правду [10]. Зрозуміло, що така «правда» є
світоглядним конструктом урядової партії «Право та справедливість»
(ПіС) та полягає в прийнятті Україною на державному рівні саме
такого погляду на спільне минуле обох народів. 

Безумовно, всі ці антиукраїнські випади провладних польських
політиків не могли бути озвучені без погодження із фактичним
керівником Польщі Ярославом Качинським. Така позиція ПіС була
частиною передвиборної кампанії 2015 р., за результатами якої ця
партія отримала свого президента та вперше в історії сформувала
однопартійну більшість у Cеймі. 

Всі ці історичні суперечки між Україною та Польщею тривали
ще з 1990 ‒ х рр. З плином часу риторика довкола спільного минулого
тільки загострювалася та поступово зводилася до відкритих
антиукраїнських випадів. Особливий сплеск таких заяв спостерігався
перед черговими «круглими датами» подій 1943 року. Цей процес
був поступовим, але українська дипломатія та влада вперто не
помічали цього або просто бездіяльно проголошували стурбованість
такими діями. Дотепер серед історичних проблем головним каменем
спотиканням між обома народами є міжнаціональний конфлікт
1943 року, який умовно можна комплексно окреслити як
«Волинь’43». 

Певним досягненням української влади в питанні вирішення
цієї історичної проблеми із Польщею був період на межі 2000-х рр.,
коли проблематика «Волинь’43» вперше предметно обговорювалася
на найвищому рівні. У той час президенти України і Польщі,
Л. Кучма і А. Кваснєвський спробували налагодити діалог з
історичного примирення за формулою «вибачаємо та просимо
вибачення». У травні 1997 р. було підписано звернення про
порозуміння і поєднання, а в липні 2003 р. – спільну заяву «Про
примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині»,
відбувалися меморіальні заходи з нагоди вшанування польських та
українських жертв за участі керівників держав [1].

Так у зверненні про порозуміння і поєднання від 1997 р.
йшлося про те, що «не можна оминати також і трагічні її
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сторінки – військове протистояння у XVII–XVIII століттях, прояви
антиукраїнської політики польської влади у 20–30 роках XX ст.,
переслідування польського населення в Радянській Україні у період
сталінських репресій. Не можна забути кров, пролиту на Волині,
зокрема, у 1942–1943 роках, жорстокість українсько-польських
конфліктів у перші повоєнні роки» [4]. Також сторони наголосили на
тому, інтерпретацією спільної історії мають займатися фахівці, які
мають ретельно вивчити минуле та дати йому об’єктивні оцінки [4]. 

У спільній заяві президентів 2003 року зазначено, що «у
пам’яті українців і поляків роз’ятреною раною ще залишається
трагедія, яка сталася у 1943‒1944 рр. на Волині, Холмщині,
Східній Галичині. Її образ пов’язаний з надзвичайно болісними
долями повоєнного покоління обох народів» [5]. Окремо також
зроблено застереження, щоб ці конфлікти не стали викликом для
добросусідства між обома країна, а ті особи, які намагаються ці
зв’язки розірвати «діють не тільки проти іншого народу, але також
і проти власного» [5].

Тут слід наголосили, що завдяки політиці президента Кучми
вдалося досягти відправної точки, яка була вигідна обом сторонам.
Офіційні документи написані в дусі українсько-польського
примирення та поєднання. Показово, що для окреслення подій
використано термін «трагедія 1943‒1944 рр.», йшлося про спільні
жертви, а також зроблено застереження від використання історичної
пам’яті в політичних цілях. На жаль, наступні українські президенти
та державні інституції довели ситуацію до того, що всі напрацювання
кінця 1990-х – початку 2000-х рр. були зведені нанівець. Наслідком
цього стало ухвалення 22 липня 2016 року резолюції польського
Cейму, в якій в односторонньому порядку сказано наступне:
«встановити, що 11 липня, річницю апогею злочину, Днем пам’яті
про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА на східних кресах
Другої Речі Посполитої» [8]. Тобто за 15–20 років українська
дипломатія звела нанівець всі компромісні рішення, досягнуті в часи
президентства Л. Кучми. 

Не в останню чергу це стало можливим через відчутний
контраст у підходах та в діяльності інститутів національної пам’яті
обох держав. Причини цієї різниці є частково об’єктивними, адже
Інститут національної пам’яті Польщі (ІПН) працює з 1999 р., а
Український інститут національної пам’яті (УІНП) – лише з 2007 р.,
розміри фінансування цих інституцій теж дуже різні. Однак
створення Українського інституту національної пам’яті відбувалося
саме за польським зразком, а от діяльність щодо проблематики
«Волинь’43» була протилежною. 
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Так, в структурі Польського ІПН працює Головна комісія
дослідження злочинів проти польського народу, були зібрані
свідчення поляків про події на Волині та в Галичині в 1940-х рр., які
стали важливим джерелом для постання праці Владислава та Єви
Сємашків «Геноцид поляків на Волині»[13; 14]. Натомість слід
визнати, що УІНП як за керівництва Ігоря Юхновського, так і за
Валерія Солдатенка був повністю бездіяльний в питанні дослідження
українсько-польського конфлікту в Західній України 1940-х рр.
Особливо прикро, що деякі моменти уже неможливо виправити. Ще
десять років тому були досить сприятливі умови для
централізованого опитування українських свідків тих подій. І такі
дослідження – це безпосередня компетенція УІНП. Проте у зв’язку
із природною зміною поколінь такі дослідження в теперішній час є
малоефективними або й неможливими. 

Фактично, завдяки такій бездіяльності, українська сторона
втратила надзвичайно важливий масив джерел до історії того періоду,
заповнити який вже не вдасться ніколи, чого неможливо сказати про
діяльність польських політиків та урядовців.

Загалом попри небувалий рівень політичного та економічного
співробітництва між Україною та Польщею, спільна історія обох
народів стала неабияким викликом для добросусідських взаємин,
особливо це стосується проблематики «Волинь’43». Глобальними
причинами такого стану речей у взаємовідносинах наших держав
став прихід до влади в Польщі правої популістської партії «Право та
справедливість», представники якої виступили ініціаторами
«історичною війни» з Україною, а також довготривале ігнорування
цієї проблеми та бездіяльність зі сторони української влади. 

Спочатку польський «історичний наступ» не виходив далі
гасел та антиукраїнських заяв. Однак поступово саме він призвів до
небувалого погіршення ставлення поляків до наших громадян, а
також до загрози переслідування української меншини та українців
у Польщі, через внесення змін до закону про Інституту національної
пам’яті Польщі, який прозвали «антибандерівським». Згідно з ним,
особи, які заперечують «злочини українських націоналістів», можуть
бути притягнені до кримінальної відповідальності[7]. За перші два
місяці дії цього закону поки не було прецедентів переслідування
українців за власний погляд на історію, але все може в будь-яку мить
змінитися. 

Також потрібно усвідомлювати, що політика польського
«історичного наступу» вимагає все нових і нових кроків вперед. Не
виключено, що наступною вимогою в контексті визнання «геноциду
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поляків» може бути питання матеріальної компенсації для
постраждалих громадян міжвоєнної Польщі, а також реституція
їхнього майна на території Волині та Галичини або ще якісь
антиукраїнські ініціативи. Напевно, українська політика ігнорування
історичних проблем з Польщею заводить ситуацію у глухий кут, як і
відверто слабкі заяви українських посадовців, в яких висловлюється
стурбованість та засуджуються дії нинішньої польської влади.
Зупинити польський «історичний наступ» можуть тільки жорсткі та
однозначні кроки України проти такої польської політики. Потрібно
мати певний план на той випадок, коли українські громадяни можуть
бути позбавлені волі через переслідування свободи слова та думки
на території Польщі. Безумовно, це завдання для посадовців, які
причетні до формування зовнішньої політики щодо наших західних
сусідів з-за Буга. Саме вони мають забезпечити дотримання прав
українців на території Польщі.

І ще одна проблема вказує на слабкість української сторони в
переговорах. До цього часу, за 26 років незалежності, в Україні й досі
належним чином не проведено дослідження з підрахунку кількості
українських жертв міжнаціонального конфлікту 1940-х рр. Це також
стало можливим через бездіяльність УІНП та української влади
загалом, які десятиліттями не змогли віднайти кошти на проведення
такого дослідження. Після Революції гідності керівництво
Українського інституту національної пам’яті активно підійшло до
вирішення цього питання, виділено кошти та створено колектив
істориків, які мають дослідити це питання. Можливо, такий крок є
трохи запізнілим, однак разом з тим надзвичайно необхідним. 

Сучасна польська влада постійно наголошує на потребі
розвитку українсько-польських взаємин, спираючись на «історичну
правду». В цілому слід погодитися з таким підходом наших сусідів,
але ця «правда» в їхньому розумінні є написаною близькими до
партії ПіС особами. Не може вона бути написана тільки польською
чи українською стороною. Тут потрібно довготривала співпраця між
дослідниками обох держав, на кшталт серії зустрічей в 1990-х рр.
«Україна – Польща: важкі питання». А також, нарешті, слід провести
підрахунок українських жертв цього конфлікту всередині нашої
держави. Найімовірніше, такі дії не дадуть швидкого ефекту та не
повернуть українсько-польські взаємини в беззаперечне
добросусідське русло одномоментно, однак, можливо, саме вони
дадуть можливість відштовхнутися від дна в наших відносинах, яке
не спостерігалося від 1991 р. Комплекс проблем «Волинь’43» й
надалі матиме сильний вплив на майбутнє України та Польщі, однак
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наше завдання полягає в його мінімізації та переведенні дискусії в
наукову площину із політичної. 
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рада ЄВрОПи: ВиКлиКи та ЗаСади
ФУНКЦіОНУВаННЯ В УМОВаХ ГлОБаліЗаЦіЇ

Стаття присвячена дослідженню основних засад діяльності Ради
Європи та викликів, які постали перед організацією в умовах глобалізації.
Автором досліджено основні проблеми та тенденції функціонування
Організації в 2017 – на початку 2018 років. Представлені висновки про
значення діяльності Ради Європи та її правової системи для України. 

Ключові слова: Рада Європи, ПАРЄ, ЄС, європейський простір
глобалізація.

The article is devoted to the study of the main principles of the activity of
the Council of Europe at the present stage and the study of the challenges which
faced the organization in the conditions of globalization. The author has studied
the basic problems and trends of the functioning of the organization. She
presented the conclusion on the significance of the activity of the Council of
Europe and its legal system for Ukraine.

Key words: Council of Europe, PACE, EU, the European space,
globalization.

Актуальність обраної проблематики зумовлена тим, що такі
питання, як зміцнення демократії, верховенство права та захист прав
людини є не лише основними постулатами діяльності Ради Європи,
а і ключовими в розвитку будь-якої сучасної держави, і України
зокрема. А тому усі зміни в функціонуванні Ради Європи, а тим
більше криза, яка стала очевидною в 2017 – 2018 роках, має
безпосереднє відношення до розвитку правової системи нашої
держави, їх не можна ігнорувати, вони вимагають детального аналізу
та формування певної позиції держави, суспільства, науки. 
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В українській історичній думці проблемами висвітлення
діяльності Ради Європи та питаннями глобалізації займаються багато
науковців, серед яких можна назвати С. І. Макуху, Н. Б. Мушак,
С. В. Шевчука, Т.І. Шинкаренка, О.М. Шпакович та інших. На
сьогодні питання кризи в Раді Європи викликає не лише
теоретичний, а й практичний інтерес. У зв’язку з чим і постає
необхідність визначення ризиків та ключових постулатів діяльності
Організації на сучасному етапі її існування. 

Метою статті є визначення основних засад діяльності Ради
Європи та дослідження викликів, які постали перед організацією в
умовах глобалізації. Виходячи з мети статті, поставлено такі
завдання: розкрити сутність проблем і викликів, з якими зіткнулась
Організація; проаналізувати сучасні основні засади функціонування
Ради Європи; визначити ризики та ключові постулати її діяльності в
умовах глобалізації.

Епоха глобалізації сприяє тому, що переважна більшість
міжнародних організацій зазнають реорганізацій та трансформацій,
пов’язаних тим, щоб їх структура відповідала вимогам часу та була
здатна ефективно реагувати на локальні виклики і загрози, які часто
стають глобальними – і навпаки. Зрештою, такі зміни й означають
необхідність здійснення оцінки перспектив власного майбутнього
через призму відповідальності за нинішнє й майбутнє
функціонування.

Зважаючи на це, Рада Європи не стала виключенням, і перед
нею, як і перед іншими міжнародними організаціями, також постали
виклики, які вона зможе, або не зможе пройти. 

Особливо яскраво ці виклики постали перед Радою Європи в
2017 – 2018 роках. Так, у 2017 році між Радою Європи та Російською
Федерацією виник конфлікт через платежі, коли після критики Ради
Європи на адресу Росії за анексію українського Криму і позбавлення
російських депутатів права голосу в Парламентській асамблеї Ради
Європи (ПАРЄ) як політичних санкцій, Москва відмовилась
здійснювати обов’язкові внески до бюджету Організації. Ситуація
погіршилась тим, що дірка в бюджеті РЄ виявилась значною, адже
окрім тих надходжень, що раніше платила Росія, Організація не
дорахувалась і левової частки внеску Туреччини. У таких умовах
Рада Європи зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами.

11 жовтня 2017 року Парламентська Асамблея Ради Європи
схвалила Резолюцію №2186 (2017) [4], яка могла створити умови для
зняття політичних санкцій з делегації Російської Федерації. Ситуація
з Російською Федерацією поставила Раду Європи перед вибором:
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повернути делегацію Росії до роботи в ПАРЄ, чи виключити її зі
складу Організації. У першому випадку Рада Європи відновить
надходження російських грошей у бюджет і формально поверне
стабільність, але де-факто закладе підвалини повного хаосу і свого
поступового занепаду. Адже в разі повернення делегації Росії до
ПАРЄ кожна з держав-учасниць Ради Європи зрозуміє, що з цього
моменту ніхто і ні за які порушення відповідальності не нестиме. У
другому ж випадку, Рада Європи отримає можливість показати
міжнародним гравцям, що вона дійсно стоїть на сторожі своїх
цінностей, і не продає їх ні за які гроші. Цей виклик, який постав
перед Радою Європи, остаточно розкриє суть Організації, яка
десятиліттями плекали свою демократичну репутацію. 

Ще одним викликом, який постав перед Радою Європи, є
проблема корупції в середині Організації. Так, 22 квітня 2018 року
Зовнішньою слідчою групою був оприлюднений звіт, який
підтверджував системну корупцію в ПАРЄ і який оприлюднив
список з 17 діючих та колишніх членів ПАРЄ, щодо яких достатньо
доказів, щоб стверджувати про порушення ними щонайменше
етичних норм, і з приводу яких є підозри в корупційній дії з боку
Азербайджану. Найцікавішим є те, що до списку, крім інших,
увійшли представники з 5 держав-засновниць організації: Бельгії,
Італії, Норвегії, Великої Британії та Швеції. 26 квітня ПАРЄ під час
термінових дебатів щодо звіту Зовнішньої слідчої групи про випадки
корупції в ПАРЄ схвалила резолюцію про подальші дії [5], якою
офіційно визнала факт системної корупції у її стінах та доручила
регламентному комітету розробити зміни до правил та процедур
ПАРЄ. 

Усі зазначені проблеми є вкрай хворобливими, складними та
динамічними. Їх розширення обумовлюється тим, що у даний час
світова економіка вичерпала можливості стійкого зростання в рамках
існуючого технологічного укладу [1, c.12]. Однак питання «покарати
чи не покарати корупціонерів?» і «повернути чи не повернути
Росію?» давно перейшли з питань економічної доцільності у
площину політичної боротьби. І ключовою тут є позиція самої Ради
Європи, яка наразі перебуває в кризі, у той час, як авторитарні
держави займаються поширенням антидемократичного впливу за
межі своїх кордонів. Ця тенденція може мати катастрофічні наслідки
як для функціонування Ради Європи, так і для глобальної
стабільності.

У таких умовах перед Радою Європи поступово постають
наступні завдання: повернути політичну роль та статус інноваційної
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організації; викорінити будь-які прояви корупції; сконцентрувати
увагу на меншій кількості проектів, з метою підвищення якість їх
реалізації; адаптувати свою діяльність до дуже динамічного світу і
глобалізацій них процесів [3, c.519].

Зважаючи на це, основними засадами функціонування Ради
Європи є: 

впровадження більш ефективного управління діяльністю–
Організації, яке передбачає, в першу чергу, більш прозоре та
зрозуміле формування бюджету та посилення якості
внутрішнього аудиту за діяльністю організації; 
докорінний перегляд програм діяльності Організації з метою–
зосередження на тих сферах, які здійснюють найбільш
позитивний вплив на життєдіяльність держав-членів; 
внутрішня реорганізація, яка передбачає глибинне–
реформування Секретаріату РЄ.

Водночас, варто зауважити, що Рада Європи, завдяки наявності
у неї значного експертного потенціалу, і надалі займає передові
позиції у сфері довгострокового співробітництва та післякризового
врегулювання [2, c. 310]. Саме тому, можна сподіватись, що попри
усі виклики, які постали перед Радою Європи в умовах глобалізації,
Організація віднайде необхідні механізми для для подолання кризи
і продовжить своє функціонування.

Висновки.
Світова фінансово-економічна криза та наслідки виникаючих

конфліктів на територіях різних держав починають становити загрозу
ефективному функціонуванню Ради Європи, в основі діяльності якої
лежить захист прав людини та верховенства закону. У 2017 –
2018 роках перед Радою Європи постало кілька важливих викликів –
економічна криза та корупція в середині Організації, – від яких може
залежати подальша доля однієї з найстарших європейських
міжнародних організацій. Враховуючи те, що демократія перебуває
в кризі, то такі тенденції можуть мати катастрофічні наслідки не
лише для самої організації, але і для регіональної та глобальної
стабільності.

Зважаючи на вище викладене, важливість подальшого
дослідження діяльності Ради Європи не викликає жодних сумнівів,
адже, беручи до уваги те, що Рада Європи формує новий політико-
правовий вимір європейського континенту та сприяє збереженню
європейської самобутності в умовах світової глобалізації, а її правова
система здійснює суттєвий вплив на такий глобальний юридичний
процес як міжнародна взаємодія національних правових систем, то
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для України її ефективне функціонування також є надзвичайно
важливим. 
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УГОрСЬКа НаЦіОНалЬНа МеНШиНа В КОНтеКСті
УКраЇНСЬКО-УГОрСЬКиХ МіждержаВНиХ ВідНОСиН

ХХі СтОліттЯ

Розкрито особливості українсько-угорських відносин з питань
освіти угорської національної меншини після прийняття змін до закону
України «Про освіту». Виявлено важелі впливу Угорщини на сучасну
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суспільно-політичну ситуацію на Закарпатті. Розкрито політичні чинники
захисту прав національних меншин прикордонними державами. Доведено,
що Україна запроваджує державну мову навчання на власній території, і
в жодному разі не є обмежує права національних меншин. 

Ключові слова: Венеціанська комісія, Європейський союз (ЄС), Закон
України «Про освіту», Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), ЗУІ
(Закарпатський угорський інститут) ім. Ф. Ракоці ІІ, мовний анклав,
національні меншини,освіта, сепаратизм, школа.

The peculiarities of the Ukrainian-Hungarian relations on the education
of the Hungarian national minority after the adoption of the amendments to the
Law of Ukraine “On Education” are revealed. The levers of Hungary’s influence
on the current socio-political situation in Transcarpathia are revealed. It is
proved that Ukraine introduces the state language of instruction in its own
territory, and in no case restricts the rights of national minorities.  

Key words: Venice Commission, European Union (EU), Law of Ukraine
“On Education”, External Independent Evaluation, Ferenc Rákóczi II
Transcarpathian Hungarian Institute, linguistic enclave, national minorities,
education, school.

Від збалансованості та компромісності базових засад подвійної
ідентичності, що становить саму суть української поліетнічної нації,
залежать відповіді соціуму на виклики політичної реальності, в
умовах якої формується нація [7, с. 10]. З огляду окресленої
проблематики, актуальним видається дослідження регіональних
особливостей сучасного етнополітичного життя, зокрема Закарпаття.
Удосконалення і впровадження в поліетнічній Україні якісно нової
моделі співжиття українців як титульного етносу і 130 етнічних
громад, які населяють її землю, є пріоритетним науковим вектором
вітчизняної соціогуманітаристики. Тільки тоді, «коли українці й
неукраїнці за походженням становитимуть єдиний національний
колектив, згуртовані не лише інститутом громадянства, а й чітко
усвідомленими спільними цілями і власною моделлю організації на
фундаменті громадянського суспільства» [13, с. 6] нарешті
український соціум відчує себе повноцінною політичною нацією. 

У зовнішньополітичній діяльності важливе значення для
вирішення питань, пов’язаних із задоволенням потреб національних
меншин, є налагодження та розширення міждержавних, міжурядових
дипломатичних зв’язків. У цьому контексті чільне місце посідають
українсько-угорські міждержавні відносини, оскільки на території
України проживає понад 150 тисяч угорців, з них на Закарпатті
12 відсотків від усього населення області. Україною і Угорщиною
упродовж десятиліть напрацьовано широку договірну базу щодо
34

Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації 



захисту і забезпечення прав національних меншин в обох державах.
Проте останнім часом спостерігається загострення в питанні освіти
угорської національної меншини, що гальмує подальший розвиток
системи українсько-угорських міждержавних політичних відносин.
На думку політолога Т. Березовця угорці «хочуть вчити етнічних
угорців, громадян України лише угорською мовою, але за рахунок
бюджету України. Готувати для себе робочу силу в іншій країні, не
витрачаючи ні копійки» [12]. Водночас А. Кокотюха припускає, що
«саме Росія, маючи величезний досвід спекуляцій та сіяння розбрату
в мовних питаннях, могла використати момент…, якій угорські
націоналісти винесли в міжнародну політику, шукаючи привід
повернути Закарпаття [11]. За допомогою таких дій, відзначає Д.
Тужанський, прем’єр-міністр Віктор Орбан із своєю партією «Фідес-
ХДНП» (Fidesz-KDNP) готувався в квітні 2018 року втретє поспіль
перемогти на парламентських виборах та очолити уряд. Для того,
щоб мобілізувати свій електорат, В. Орбан перетворював власних
виборців на протестний електорат, знайшовши зовнішніх ворогів,
«зачепивши угорців за живе та закликавши їх стати разом із собою
на захист батьківщини» [22]. Як результат, такі добре відпрацьовані
політичні технології дали свої плоди у квітні 2018 р. під час
парламентських виборів. Так, правляча партія набрала 48,49%
голосів. На другому місці - праворадикальна партія «Йоббік» з
19,50% голосів. Таким чином партія прем’єра отримала в парламенті
134 місця, тобто дві третини [20]. Зачинщики «інформаційних війн»
сподіваються на велику неправду, яка триматиме «ситуацію під
контролем». Водночас  вони не враховують той факт, що «неправдиві
інформаційні потоки будуть не лише дезінформувати населення, а
приведуть його до апатії» А «дезорієнтоване населення – не добра
основа для економічної активності і виходу суспільства із кризи» [6].

Отже, угорська проблематика в етнополітичному вимірі
актуалізується на сучасному етапі української історії.    

Етнополітичні процеси в Україні, зокрема, суспільно-
політична діяльність угорської національної меншини, неодноразово
була предметом дослідження І. Рафальського [16], М.Панчука,
О. Майбороди [10], В. Войналовича, О. Калакури, В. Котигоренка
[5], О. Рафальського [17], О. Ляшенка, Н. Макаренко, Л. Ковач,
В. Коцура [4], Н. Кочан, Ю. Ніколайця, О. Позняк, М. Рябчука,
Н. Кічери, В. Кічери та ін.

Комплексне дослідження етнополітичних, етнокультурних та
етноконфесійних процесів на Закарпатті в історичній ретроспективі
представлене в колективній монографії «Закарпаття в
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етнополітичному вимірі» [7]. Угорська національна меншина у
процесах формування зовнішньої політики Угорської Республіки
висвітлена в угорськомовних працях, зокрема довіднику «Угорці у
світі. Карпатський басейн» [25] та доповіді президента Відомства
угорців за кордоном Т. Сабо [18].

Аналіз україно-угорських відносин знайшов своє
відображення у дослідженні І. Бабинець «Угорці Закарпаття в
контексті українсько-угорських міждержавних взаємин (1991-
2003 рр.)» [1, с. 74-80].

Незважаючи на значні наукові напрацювання з даної
проблематики угорська національна меншина в Україні потребує
подальших дослідницьких розвідок, особливо у площині українсько-
угорських міждержавних відносин, зовнішніх подразників на
євроінтеграційні перетворення в Україні, враховуючи сучасні
геополітичні «корегування» і війни на ґрунті «історичної спадщини».
Адже як відзначав Джорж Орвел: «Хто контролює сьогоднійній
день - контролює минуле, хто контролює минуле – контролює
майбутнє» [9]. 

В Україні проживає угорська національна меншина, яка
нараховує 150 тис. осіб, здебільшого в Закарпатті. Після прийняття
у вересні 2017 р. нового українського закону про освіту виникла
роздмухана проблема в Угорщині щодо мови викладання для
національних меншин. Стаття 7 закону передбачає, що освіта мовою
національних меншин надається лише в початкових класах, а середня
і вища освіта надаватимуться державною мовою – українською [8]. 

Це обурило угорський уряд, який  вбачає в цьому загрозу
правам угорців в Україні. Загалом, за даними міністерства освіти, в
Україні працюють 176 угорськомовних шкіл. Згідно з аналізом
відкритих джерел інформації, на території Закарпаття угорська
сторона відтворила повноцінну систему освіти, в якій навчальний
процес відбувається переважно угорською мовою. Зокрема,
спостерігається поширення угорської мови серед молоді в регіоні.
Необхідно також згадати діяльність депутатів Закарпатської обласної
ради в 2016 р., коли на ім’я міністра освіти та науки України було
підписано звернення, в якому наголошувалося на  включенні мов
національних меншин до переліку предметів Зовнішнього
незалежного оцінювання. 

Таким чином, угорська сторона намагалася добитися того, щоб
громадяни України після завершення 11-річного загальноосвітнього
процесу навчання замість української мови здавали б іспит з
угорської. Після цього випускники шкіл продовжували б навчання в
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Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ. Головним
ризиком у цій ситуації вбачається можливість отримання на виході
громадянина Угорщини, а не України, відірваного від гуманітарно-
культурного простору України. Водночас угорські благодійні фонди
виділяли на функціонування такої системи близько 2 млн. євро
щорічно. У 2015 році було виділено 45 млн. грн, у 2016 році – 60 млн.
грн. Таким чином, наочно спостерігалася тенденція до зростання
активності Угорщини щодо фінансування освітніх проектів та
програм на Закарпатті. В цьому спостерігається загроза освітнього
сепаратизму [14].

Серед вищих навчальних закладів варто виділити
Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ. Він був створений
для збереження та розвитку угорської громади Закарпатської області.
Серед основних напрямів підготовки студентів –  Філологія (угорська
мова і література), «Країнознавство», «Історія». ВНЗ неодноразово
успішно проходив перевірки чиновників освітньої сфери. При цьому
немає жодної інформації про те, яким чином на практиці проводився
«зріз знань» для студентів інституту з таких дисциплін як
«Українська мова та література», «Історія України». Це також
безпосередньо стосується і проведення навчального процесу
угорською мовою. В навчальному процесі фактично відсутні
загальноукраїнські обов’язкові навчальні дисципліни. З огляду на це
Міністерство освіти і науки України, відповідно до діючого
законодавства, має право позбавити цей ВНЗ видавати дипломи про
вищу освіту українського зразку студентам, які не знають державної
мови. 

Паралельно в структурі ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ функціонують
декілька науково-дослідних інститутів (НДІ), зокрема , ім. Іштвана
Фодора, ім. Тіводора Легоцкі, та ім. Антала Годинки. Так, у НДІ ім.
Т. Легоцкі у 2015 році було розроблено проект утворення
автономного угорськомовного району на Закарпатті з центром у
м. Берегово, який і на сьогодні активно лобіюється офіційним
Будапештом. З іншого боку, НДІ ім. А. Годинки було проведено
соціологічне дослідження «Тандем-2016», в ході якого з’ясовувалося
ставлення жителів Закарпаття до питань створення угорської
автономії та до проблеми подвійного громадянства. Що є цікавим,
декларованою метою анкетування було з’ясування відносин між
мультинаціональним населенням Закарпатської області та умови
співіснування, зокрема угорського та українського народів.

Під час соціологічного дослідження було опитано 1212
мешканців Закарпаття (398 угорців та 814 українців) у 43 населених
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пунктах області. Анкета містила 90 питань, які були розподілені за
наступними блоками: соціально-демографічні дані; ідентичність;
міжетнічні відносини; вживання мови; релігійна приналежність;
політика Угорщини стосовно Закарпаття; соціальне самопочуття,
участь у політиці; мобільність, міграція.

Таким чином, угорська сторона активно моніторить ставлення
жителів Закарпаття до автономії та подвійного громадянства.
Зазначені соціологічні дослідження відбуваються на кшталт
подібних опитувань, що проводились перед анексією Криму. Також
варто додати, що результати цього опитування оголошував 
на спеціально організованій прес-конференції директор НДІ 
ім. А. Годинки Степан Черничко, який, крім того, також займає
посаду проректора Закарпатського угорського інституту.

Незважаючи на відсутність в українських і західних ЗМІ
інтересу до проблеми зростаючої угорської загрози в карпатському
регіоні, на сьогоднішній день виникає дискусійне питання щодо
дестабілізації ситуації на Закарпатті Аналіз політичної та соціально-
економічної ситуації в регіоні говорить про існування низки
факторів, які підтверджують дані щодо посилення політичної
присутності офіційного Будапешту в регіоні. 

Одним з напрямків політичної активності Угорщини в
Закарпатській області залишається підтримка освітніх проектів.
Окремої уваги заслуговує активність в цьому напрямку і російської
сторони, яка разом з Угорщиною, є не менш зацікавленою в
дестабілізації ситуації в Україні та розвитку процесу сецесії на
Закарпатті.

Проблема також полягає в тому, що український уряд не
приділяє достатньої уваги тому, що сьогодні відбувається в
Закарпатському регіоні. А тому журналістському та експертному
середовищу не залишається іншої можливості, як використовувати
подібні матеріали в якості додаткової нагоди, аби звернути увагу
державних інституцій України на випадки порушення прав українців
на Закарпатті. Своєрідний тандем з Росією існує в угорському
політикумі. Як відзначає Є. Магда, «прем’єр-міністр Віктор Орбан,
який контролює конституційну більшість у парламенті країни, не
соромився демонструвати публічні симпатії до Володимира Путіна…
Орбана не без підстав називають одним із лобістів російських
інтересів у Європейському Союзі…» [9, с. 57]. Західним партнерам
не слід забувати, що «Путін особисто… вважає необхідним
компенсувати образи, нанесені Росії після падіння СРСР» у зв’язку
з чим «свідомо …застосовує військову силу проти суверенної країни,
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щоб досягнути своїх цілей». «У нього є комплекс прийомів, які два-
три рази принесли йому успіх і він планує продовжувати діяти в тому
ж напрямі» [21, с. 310-311]. З огляду на ці обставини, угорському
політикумі слід чітко зрозуміти, що без незалежної і сильної
України – не може бути процвітаючої Угорщини. 

Українська влада та українські громадяни мають чітко
усвідомлювати, що владні кола сусідніх РФ та Угорщини і надалі
посилюватимуть використання фактору національних меншин в
деструктивних цілях проти української держави, незважаючи на те,
що Будапешт системно пов’язаний з ЄС та блоком НАТО.
Нацменшини України мають бути інтегровані в українське
суспільство, максимально комфортно себе почувати в якості
громадян України, а не сусідніх країн, не боячись при цьому
дискримінації за національною ознакою.

На переконання представника уряду Угорщини Яноша Арпада
Потапі, перехід на українську мову навчання в Закарпатті суперечить
чинній Конституції України. «Україна встромила Угорщині ножа в
спину, внісши зміни в закон про освіту, який сильно порушує права
угорської меншини», – йдеться у заяві міністра закордонних справ
Угорщини Петера Сіярто. Він заявив, що для країни, яка прагне
розвивати тісніші стосунки з ЄС, ганебно схвалювати рішення, які
суперечать європейським цінностям. «Це неприпустимо, що Україна
позбавила угорців права навчатися рідною мовою в школах і
університетах, і залишила їм таку можливість тільки в дитячих
садках і початкових школах», – сказав міністр [15].

На наступний день після підписання закону Президентом
України Петром Порошенком Закону України «Про Освіту»,
26 вересня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
взагалі зробив конфронтаційну заяву: мовляв Угорщина «боляче
вдарить по майбутньому України». А саме – буде блокувати будь-які
ініціативи України в напрямку європейської інтеграції та в рамках
участі в програмах «Східного партнерства».

Водночас, голова Закарпатської обласної державної
адміністрації Геннадій Москаль розкритикував ухвалений проект
закону. Чиновник переконаний, що він не відповідає Європейській
хартії регіональних мов або мов меншин, чинному законодавству
України та укладеним з сусідніми країнами міжнародним договорам.
Він послався на статтю 6 закону «Про національні меншини в
Україні», який гарантує використання рідної мови та навчання нею.

Геннадій Москаль вважає, що захищати українську мову
потрібно й необхідно, але не обмежувати мови національних
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меншин. «Закарпаття – багатонаціональна область, у нас положення
Європейської хартії регіональних мов застосовуються одразу до
трьох мов – румунської, словацької та угорської», – йдеться у заяві
губернатора. Угорська діаспора, в тому числі і 150-тисячна в
Україні – один з інструментів впливу Будапешта на суміжні з
Угорщиною країни. Але вони також є і фактором внутрішньої
політики самій Угорщині..

Ще одною причиною загострення конфліктної є
зовнішньополітичний вплив Російської Федерації на країни члени
ЄС, зокрема  Угорщину з питань зняття економічних санкцій з
РФ 23].

Водночас міністр освіти та науки України Л. Гриневич
стверджує, що закон не виключає вивчення угорської мови. «Мене
це надзвичайно розчаровує і дивує, що наші угорські колеги не
хочуть аби українські громадяни угорського походження мали
європейські перспективи. Новим законом про освіту ми не
порушуємо міжнародних зобов’язань. В мене склалася думка, що в
Угорщині є дуже багато міфів про новий освітній закон». Вона
назвала неправдою заяви Угорщини про те, що нібито український
уряд ухвалив рішення про закриття шкіл, де йде навчання мовою
національних меншин. «Ми  збережемо частину викладання
угорською мовою. Діти будуть вчити угорську мову, але при цьому,
вивчатимуть і українську мову, зможуть повністю інтегруватися в
українське суспільство», – сказала Гриневич [3]. Вона також
зазначила, що ще до підписання закону президентом, у Міністерстві
закордонних справ України була велика зустріч з послами всіх країн,
де детально було роз’яснено всі деталі нового закону про освіту.
Мовний анклав, який існував на Закарпатті, відбирав майбутнє у
місцевої молоді. Існуюча ситуація робила неможливою повноцінну
інтеграцію багатьох українських угорців до українського суспільства
поза межами свого регіону. Однак така ситуація повністю
влаштовувала Угорщину. І в цьому й полягає ключова проблема. Ця
ситуація ускладнювалася також парламентськими виборами у наших
сусідів у квітні 2018 р., де правляча партія Угорщини робила ставку
на голоси співвітчизників, що проживають закордоном. 

Представники українського та угорського урядів розійшлися у
думці щодо того, який вплив на угорськомовну меншину має мовна
норма закону «Про освіту». Про свої позиції, висловлені на засіданні
ради асоціацій, розповіли віце-прем’єр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та глава МЗС
Угорщини Петер Сіярто. Сіярто заявив, що Угорщина не погодиться
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з жодним зменшенням прав угорськомовної меншини. «Ключове те –
що жодна частина прав, які мають представники меншин, не може
бути зменшена. Це фундаментальний принцип», – сказав він,
зазначивши, що представив цю позицію на засіданні. Між тим,
Україна наполягає на тому, що закон про освіту не зменшив, а
розширив права угорськомовної меншини. Климпуш-Цинцадзе
підтвердила, що на зустрічі звучало питання про неприпустимість
звуження прав. «Спільна позиція всіх країн-членів ЄС полягає в тому,
що права національних менших мають поважатися і Україна
однозначно підтримує цей посил і забезпечує це. Але закон про
освіту не звужує, а розширює права меншин, надаючи їм більше
можливостей. Якщо у Берегівському районі 75% учнів не змогли
здати іспит з української, то мабуть зараз вони дискриміновані, і не
з власної вини», – пояснила віце-прем’єр [25]. «Ми розраховуємо на
конструктивний, а не маніпулятивний діалог з Угорщиною», –
наголосила вона. Сіярто, зі свого боку, заявив про впевненість що
закон про освіту зменшує права меншини. «Я не думаю, що ви
можете серйозно про це питати. Якщо раніше було право на навчання
угорською з 6 до 23 років, а тепер буде до 10 років, то це – зменшення
прав». 

Європейська комісія «За демократію через право», більше
відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних
положень закону України «Про освіту». Документ містить низку
рекомендацій для України, але водночас – вважає, що права
угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть
бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї,
якою встановлюється мова навчання. На думку комісії, при виконанні
ст. 7 у тому вигляді, як вона ухвалена, Україна має: повною мірою
використовувати гнучкість, передбачену п. 4 ст. 7, при ухваленні
імплементаційного законодавства  для забезпечення значного рівня
викладання офіційними мовами ЄС для відповідних меншин;
продовжувати забезпечувати достатню частку освіти мовами меншин
у початковій та середній школі, на додаток до вивчення державної
мови; покращити якість викладання державної мови (для
представників меншин. – ЄП); внести зміни до перехідних положень
закону «Про освіту», забезпечивши довший перехідний період для
поступового здійснення реформи; звільнити приватні школи від
нових мовних вимог відповідно до статті 13 Рамкової конвенції;
розпочати в рамках виконання нового закону «Про освіту» новий
діалог із представниками національних меншин та усіх зацікавлених
сторін щодо мовного питання у освіті; забезпечити, щоби виконання
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Закону не загрожувало збереженню культурної спадщини меншин та
безперервності вивчення мов меншин в традиційних школах [2].

У зв’язку з цим слід виокремити деякі рекомендації та
застереження щодо подальшого розвитку України як незалежної
держави, зміцнення її національних інтересів. Зокрема, у сучасному
політичному, економічному, соціокультурному, міжнародному житті
слід зважено враховувати позитивні і негативні аспекти українсько-
угорських відносин:

по-перше, не слід жертвувати національними інтересами1)
України у відповідь на шантаж сусідів «Мовна норма» з’явилася
у законі про освіту не для того, щоб посварити український та
угорський народи. ЇЇ поява має інші мотиви, зокрема глибшу
інтеграцію угорської національної меншини в українське
суспільство, повне задоволення її політичних і економічних
прав. Україна вже має досвід, коли сусідня держава прагнула
визначати наш порядок денний в національному, політичному і
економічному житті;
по-друге, політика України, щодо даного питання має бути2)
виваженою тоді, як дзеркальні дії можуть мати лише негативні
наслідки для відносин з Угорщиною та ЄС. Водночас у Києві вже
лунають пропозиції відповісти тією ж монетою. «Те, що робить
Угорщина, – це шантаж, тому в цьому випадку ми діятимемо
дзеркально», – заявив у вівторок голова української делегації в
ПАРЄ Володимир Ар’єв [19]. Україна справді має можливості
для «жорсткої» відповіді. Це протидія як в органах Ради Європи,
про яку згадав В. Ар’єв, так і в інших міжнародних інституціях,
проте за підтримки Брюсселя, слід шукати цивілізовані відповіді
на виклики часу;
по-третє, важливо своєчасно викривати політичні спекуляції3)
довкола таких питань, як суверенітет, національна історія, мова,
кордони, армія, національні меншини тощо, особливо в умовах
зовнішньополітичних викликів сьогодення. 

Отже, на сьогоднішній день склалася ситуація, коли існує
загроза поглиблення українсько-угорських протиріч щодо угорської
національної меншини  в нашій державі. Те, що Україна запроваджує
державну мову навчання на власній території, в жодному разі не є
обмеженням прав національних меншин. Забезпечити гідне майбутнє
в Україні для меншин можливо лише за умови володіння нею
державною, українською мовою. Тож керівництво країни мусить
проводити виважену демократичну, національно-орієнтовану
інформаційну політику, спрямовану на подолання ціннісно-
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цивілізаційного розколу українського суспільства, який всіляко
намагаються поглиблювати зарубіжні імперські пропагандисти в
умовах гібридної війни.  
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Олена Кривицька 

(м. Київ)

МеНталЬНа МатриЦЯ УКраЇНСЬКОГО СУСПілЬСтВа 
В УМОВаХ ВіЙСЬКОВОГО КОНФліКтУ

Увагу сконцентровано на причинах гальмування становлення
спільної ідентичності громадян, що стримує консолідацію суспільства.
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Доведено, що зростання ролі територіальних ідентичностей, криза
ціннісної ідентифікаційної системи, конкуренція політичних еліт в регіонах
призвели до виникнення ліній розлому в соціокультурному просторі країни.
Методи дослідження – логічний, діалектичний, системний та
статистичний – дозволили розкрити головні тенденції щодо зміни
ідентифікаційної матриці в нових умовах. Показано, що головним
соціокультурним інтегратором суспільства в ситуації війни є громадянська
ідентифікація та єдина система цінностей. Наукова новизна полягає в
виявленні нових ідентитетів, які консервують лінії розлому в суспільстві
та зумовлюють актуалізацію сепаратистських настроїв в деяких регіонах;
у прогнозуванні шляхів щодо подолання дезінтеграції та етнополітичної
консолідації країни. 

Ключові слова: ідентичність, ментальна матриця, розлом,
консолідація суспільства. 

Attention is concentrated on the reasons for the inhibition of the formation
of a common identity of citizens, which holds back the consolidation of society.
It is proved that the growth of the role of territorial identities, the crisis of value
identification system, the competition of political elites in the regions led to the
emergence of fault lines in the country’s socio-cultural space. It is shown that the
main socio-cultural integrator of society is civil identification. The scientific
novelty is the discovery by the author of new identities that preserve the fault
lines in society and cause the actualization of separatist sentiment in some
regions; in forecasting ways to overcome the disintegration and ethnopolitical
consolidation of the country.

Key words: identity, common identity, rozlom, consolidation of societу.

актуальність теми і постановка проблеми в загальному
вигляді. Попри постійно присутню в політичному й науковому
дискурсі риторику примирення розмежовані не так ідеологіями, як
власною непримиренністю політичні сили зазвичай вдаються саме
до таких кроків, які поляризують соціум, створюють у ньому нові
лінії потенційної конфліктності. На цьому фоні буйним цвітом
розквітає популістська риторика, поширюються сепаратистські
заклики, фальсифікується історичне минуле, лунають викривлені
тлумачення щодо перспектив євроінтеграції. Крім того, ідеологеми,
що використовуються у суспільній риториці, свідчать про
недостатній рівень осмислення зміни ментальної матриці соціуму. А
це потребує належної наукової рефлексії та вироблення засад
державної стратегії громадянської консолідації українського
суспільства. Отже, необхідність проведення дослідження
зумовлюється новітніми ризиками, які постали внаслідок
територіальної дезінтеграції країни на тлі військового конфлікту на
Сході. Головною, на наш погляд, загрозою є реальна перспектива
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виникнення суспільства контрідентичностей замість цілісного,
єдиного, соборного суспільства.

Мета статті – виявити та оцінити сучасний стан ментальної
матриці. Виходячи з цього, показати, що ствердження спільного
ціннісного поля є сьогодні ключовим для консолідації українського
суспільства за умов зміни традиційних маркерів ідентифікації. У
процесі дослідження проблеми вирішувались такі завдання:

проаналізувати стан ідентифікаційного поля у ситуації–
військового конфлікту;
виявити детермінанти ментальної матриці, які гальмують процес–
становлення загальногромадянської ідентичності громадян;
окреслити основні засади формування спільної ідентичності–
громадян.

Виклад основного матеріалу. З року в рік соціально-
політична ситуація в Україні зазнавала впливу дестабілізуючих
чинників, які не тільки негативно позначалися на реалізації
національних інтересів держави, а й призводило до накопичення в
надрах українського суспільства конфліктного потенціалу.
Пусковими механізмами, що активізували суперечності на основі
зіткнення ідентичностей та відчуження протилежних ментальних
матриць, стали мовний фактор, ціннісно-свідомісні маркери,
константи національної пам’яті. Вражаюче розмаїття культурних,
соціальних і навіть цивілізаційних норм сучасної України
перетворилося на джерело постійної акцентуації діаметрально
протилежних орієнтацій та поляризації українського суспільства, що
вкрай негативно позначилося на процесі колективного
конструювання образу власної національної спільноти та
спричинило кризу ідентифікаційного поля українського соціуму.
Спекуляції на тему соціокультурних відмінностей та цивілізаційних
розломів спровокували міжрегіональне відчуження й штучне
нагнітання сепаратистських тенденцій всередині українського
суспільства, які всі роки незалежності загрожували національній
безпеці та територіальній цілісності України. 

Плекання усіляких розбіжностей неминуче формувало
зовнішній антиобраз України та українців – «несподіваної нації», до
того ж із «вродженою крихкістю ідентичності», через що українцям
«варто затямити, що їхня європейська мрія – це лише мрія». На її
теренах мовою спілкування суб’єктів соціуму було обрано мову
поділів розбіжностей / розмежувань / відмінностей / суперечностей
/ та конфронтацій, за якою в масову свідомість активно
впроваджувалася ідеологема-міфологема про розколоту країну, про
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дві України тощо. Мабуть, через це, і не тільки, процес національної
консолідації не набув системного та цілісного характеру, а був
переважно фрагментарним та ситуативним. Тому формування
загальнонаціональної ідентичності є актуальнішим питанням за
сучасних українських реалій. 

Події передостанніх років спричинили деякі зміни традиційної
ментальної матриці українського суспільства. Це зумовлює наявність
чинників, що гальмують процес формування спільної громадянської
ідентичності. А саме:

конфлікт ідентичностей (актуалізація регіональних–
субідентичностей, з протилежними ціннісними домінантами);
формування «ми /вони» взаємодії в соціокультурному просторі; –
недостатній рівень розвитку вітчизняної культури, слабка–
динаміка формування історичної пам’яті, пасивність взаємодії
державних і громадських чинників у сфері національно-
патріотичного виховання;
вплив глобалізаційних процесів (уніфікація, масовізація–
культури та ін.);
наявність маркерів пострадянської ідентичності;–
особливості ментальної карти українського етносу–
(індивідуалізм, конформізм);
посиленням процесів «відторгнення», актуалізація «іншування».–

Окреслене вище свідчить про кризу ідентичності. На
подолання кризи ідентичності впливають процеси глобалізації, що
розмивають національну культуру, деформують ментальну матрицю.
Вона (матриця – Авт.) характеризується своєрідним етнічними
кордонами; наявністю як дисперсних, так і компактних етнічних
груп, що в поєднанні з критерієм чисельності зробило неможливим
впровадження принципів національно-культурної чи національно-
територіальної автономії; дискримінаційним статусом мови кількісно
переважаючого українського етносу; збереження загрозливої
асиміляційної інерції з боку етнічної меншини – росіян; диспропорції
в розміщенні продуктивних сил у регіонах з домінуючою культурою
(мовою) певної національної меншини, що спричинило ризики
державній безпеці.

В атмосфері загальної відчуженості, яка поглиблювалася
упродовж передостанніх років, зростала вага територіальних
ідентичностей у житті вітчизняного соціуму. Його слід розглядати як
прямий наслідок краху радянської ціннісної ідентифікаційної моделі.
Значна частина громадян, відчуваючи розчарування у прокламованих
радянською владою універсалістських (колективістських,
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інтернаціоналістських) цінностях, «почала розглядати етнічну й
регіональну ідентичність як компенсаторну, таку, що забезпечує
відчуття співпричетності до якоїсь конкретної, більш-менш чітко
окресленої у соціальному просторі спільноти. Багато хто, навпаки,
зберіг прихильність до досить глибоко закоріненої внаслідок
радянської ідентичності»[1, c. 79].

Пошук об’єднавчих доктрин і консенсусного суспільного
ідеалу на практиці обертався новими розмежуваннями й розколами.
Найпростіше його пояснення географічне – Україна як держава
формувалася у зоні порубіжжя, на перетині різноспрямованих
цивілізаційних впливів, ментальних настанов, потужного
імперського тиску держав-метрополій. Доводиться констатувати, що
процеси формування загальнонаціональної ідентичності виявилися
неймовірно ускладненими асиметрією у розвитку регіонів і
амбівалентністю ціннісних, у тому числі зовнішньополітичних
орієнтацій.

З огляду на перебування частин України в зоні різних
цивілізаційних впливів, у складі різних держав, її «ойкумена»
зрештою почала осмислюватися як суцільний «простір погранич».
Соціум пограниччя постає як «гетерогенні й поліморфні спільноти,
що сформувалися на базі симбіозу/синтезу світоглядних матриць та
поведінкових стереотипів населення, якому судилося жити обабіч
кордону»[2, c. 19]. Здебільшого такі спільноти схильні до
дистанціювання від власних політичних центрів і засвоєння «чужих»
культурних цінностей.

Парадокси лімітрофного становища України між модерним і
постмодерним (євразійським та європейським) проектами вис тупали
першопричиною неоднозначності перебігу процесу націотворення і
визначали ставлення до нього зазначених геополітичних гравців. Так
трансформація політичного режиму в Росії справляла винятковий
вплив на Україну, політична й підприємницька еліти якої залежали
від східного сусіда. Безпосередня близькість геополітичного актора
з однопорядковими проблемами і, як з’ясувалося, неподоланими
імперськими амбіціями, «справляла потужний дезорганізуючий
вплив на становлення ідентифікаційних ознак українського
суспільства» [3, c.25]. Політичним тлом для нескінченного коливання
між західною та євразійською моделями розвитку виступала
перманентна зміна проросійських та проєвропейських президентів і
прем’єр-міністрів, які перетворювали виснажливе змагання
цивілізаційних пріоритетів на звичне явище суспільно-політичного
життя. 
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Бурхливий перебіг суспільно-політичних та етнокультурних
зрушень в Україні на тлі системних криз створив безпрецедентно
складну етнокультурну ситуацію з виразними внутрішніми
суперечностями та диспропорціями, спричинив глибокий конфлікт і
«зіткнення» ідентичностей, сформував загрози, зокрема:

штучно створена біполярність української та російської (або–
російськомовної) культур, за умов якої «війна культур» та «війна
мов» може зіграти роль потужного дестабілізуючого чинника;
занепад власної української культури, що загрожує втратою–
національної ідентичності й поглинанням української культури
«загальноросійською» або глобальною культурою. 

Особливістю України є «несформованість та контра-
версійність» ідентичності (формула В. Кулика). Вона була
знівельована довгим часом перебування в імперії і як наслідок цього
відбулася певна асиміляція: мовна, культурна, етнічна. Відтак
частина населення східних та південних регіонів, де ця асиміляція
була найбільш потужною, й ідентифікують себе «мешканцями свого
регіону» і вважають, що свій регіон має бути «частиною Росії», що
й зумовило формування сепаратистських настроїв. 

Звідси важливість здійснення заходів, спрямованих на
зменшення ваги регіональної ідентичності за умови гармонійної
інтеграції в загальноукраїнську ідентичність. Регіональна
ідентичність, в цьому випадку, виступатиме як субідентичність, яка
є частиною загальнонаціональної спільноти.

Сучасні реалії життя країни вимагають оновлення
загальнонаціональної ідентичності, що сприятиме консолідації
суспільства, здатного відповісти на численні виклики сучасного
світу, здійснити економічну, соціальну й політичну модернізацію.
Однак, недостатній рівень сформованості загальнонаціональної
ідентичності призвів до посилення загроз національній безпеці
країни, серед яких: 

криза легітимності політичних інститутів;–
посилення сепаратизму;–
десуверенізація;–
конфлікт політичних інтересів;–
посилення розшарування українського суспільства;–
низький рівень розвитку політичної культури;–
цивілізаційна невизначеність та перебування в «сірій зоні»–
міжнародної політики;
недостатній рівень розвитку громадянського суспільства.–
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Все це зумовлює наявне напруження та протистояння в
українському суспільстві. Представники конкуруючих ідентичностей
сприймають діяльність своїх опонентів як загрозу власним
інтересам, а відтак зменшується прагнення до діалогу та пошуку
компромісу, а суперечності стають нерозв’язними. 

Крім того, несформованість загальнонаціональної
ідентичності призводить до актуалізації вектору зовнішньо-
політичної невизначеності країни. Перебуваючи на межі західної та
східної цивілізацій, Україна не може визначити чіткий
зовнішньополітичний курс і стає полем боротьби глобальних гравців.
Аналіз соціологічних опитувань дозволяє припустити, що зміна
орієнтацій, цінностей представників соціуму впливає й на зміну
ідентитетів індивіда (політичних та ін.).

Так, згідно опитування, проведеного Центром Разумкова у
лютому 2012 p., на запитання «Який напрям зовнішньої політики має
бути пріоритетним для України?» – 36,7% респондентів – «за
відносини з країнами ЄС»; 31,0% – « за відносини з Росією»; 8,1% –
«з іншими країнами СНД»; 3,3% – « з іншими країнами», 1 % – «за
відносини з СШ»; 19,9% – «важко відповісти». Дослідження,
проведене соціологічною службою Центру Разумкова в квітні 2016
p., засвідчує про поступову зміну зовнішньополітичних орієнтацій
українців. Найчастіше (45,5%) громадян визнають головним
зовнішньополітичним пріоритетом відносини з країнами
Європейського Союзу. Позитивну відповідь на питання щодо вступу
до Європейського союзу дали 49,7% опитаних. У випадку
проведення референдуму, щодо вступу в НАТО за вступ збиралося
проголосувати 44% опитаних, проти – 38% (у 2015 р.: за 43%,
проти – 31%). Найбільш оптимальною для гарантування
національної безпеки названа позаблокова модель: 2012 р. 37%, у
2016 р. 32, 8% [4]. Зовнішньополітичні ідентитети, хоча й
опосередковано, але свідчать про наявні суперечності в контексті
формування спільної ідентичності громадян. 

Процес становлення спільної громадянської ідентичності
розпорошує протиставлення матриць ідентичностей, кожна з яких
прагне на статус загальнонаціональної. Перша – національно-
патріотичні ідентичності, які закликають до збереження
самобутності українського народу, його культури, мови, звичаїв,
обрядів. Друга – проєвропейські ідентичності, що підтримують
європейські демократичні цінності та тіснішу інтеграцію до
Європейського союзу. Третя група – російські ідентичності, що
активно підтримують поширення так званого «русского міра». Саме
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проросійська ідентичність і недостатня актуалізація загально-
національної ідентичності на Сході та Півдні спричинили
відцентрові та сепаратистські тенденції у цих регіонах, певною
мірою сприяли формуванню сприятливого ґрунту для російської
інтервенції в Криму та окремих районах Донецької й Луганської
областей.

В основі формування загальнонаціональної ідентичності
національна культура. Кожна етнічна культура має в своїй структурі
культурну традицію, яка є унікальним механізмом самовідтворення
і самозбереження сакральних змістів її «центральної зони» – ядра
даної культури. Щоб асимілювати поневолені народи імперії
прагнули знівелювати їхні етнічні культури, замінити своєю власною
культурою. Українська культура постійно зазнавала асиміляційних
впливів з боку сусідніх держав: Австро-Угорщини, Румунії,
Угорщини, Польщі, Російської імперії. Остання й сьогодні активно
проводить експансіоністську політику, пропагуючи та агресивно
насаджуючи ідеї «русского міра».

Недалекоглядна, безсистемна і зрадницька політика
попередньої української влади в гуманітарній, етнонаціональній та
інформаційній сфері призвела до того, що російські та проросійські
шовіністичні ідеї закріпилися в масовій свідомості населення
південних і східних регіонів, дозволили здійснити анексію Криму і
поширювати сепаратистські настрої на Сході країни. Разом з тим,
варто зауважити, що за умов прямого збройного протистояння ці ідеї
значною мірою втратили свою привабливість для більшості
місцевого населення, яке усі тяготи війни відчуває на собі. 

Глобальна трансформація світоустрою, яку ми спостерігає мо
на межі ХХ-ХХІ сторіч, примушує замислитися над гли бинною
логікою зміни культурних епох, їх змістом та роллю кожної країни у
розбудові світоустрою. Рефлексивність українського суспільства в
цьому відношенні як умова успішної реалізації «цивілізаційного
проекту Україна» (формула В. Смолія) вкрай незначна внаслідок
слабкості держави як головного суб’єкта вираження та
представлення загальних інтересів і відсутності консолідо ваної
довкола національних інтересів політичної еліти, низької політичної
культури більшості громадян держави, значного поширення
(особливо під час виборчих кампаній) технологій маніпулювання
громадською думкою, зародкового стану громадянського суспільства.

Крім того, в країні фактично існує дві України: перша –
орієнтована на європейські цінності, свободу; друга – базована на
приматі держави й порядку замість свобо ди. Маємо два
контрверсійні дискурси, дві соціокультурні парадигми, два
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ментальних коди, співіснуван ня яких є конфліктним. Ми стали
поділеним, розколотим, сегментованим суспільством (divided society).
А це й свідчення глибокої кризи української ідентичності.

Політизація регіональних, етнічних, міжконфесійних відносин,
проблем вживання мови на нерві ціннісного розколу перетворила
традиційне ідейно-політичне протистояння російськомовних і
україномовних регіонів країни на технологію маніпулювання
масовою свідомістю. Упродовж двох останніх десятиліть карта
соціокультурних і регіональних відмінностей цілеспрямовано
розігрувалася українським політикумом, у культивуванні цих
міфологем у масовій свідомості були зацікавлені різні олігархічні
групи, спекуляції на цю тему були взяті на озброєння окремими
міжнародними акторами, які прагнули утримати Україну в орбіті
своїх зовнішньополітичних інтересів. Військовий конфлікт на сході
видається сьогодні логічним результатом цього глибокого
культурного і політичного поділу української нації. 

На думку вітчизняних науковців (Я. Грицак, Е. Лібанова,
О. Майборода, С. Римаренко, М. Степико, В. Кулик, А. Колодій та
ін.), дихотомічна картина, попри логіку С. Гантінгтона про розкол
України, не відображає сучасні соціокультурні реалії, адже на тлі
сьогоденних подій – анексії Криму, війни на Донбасі – в Україні
докорінно змінилася матриця етнополітичного простору. «Хворе
суспільство» у стані дезінтеграції, за висловом А. Тойнбі, зазвичай
веде війну «проти самого себе»: утворюються соціальні тріщини [5,
c. 105]. Тривала поляризація та фрагментація українського соціуму
поглиблювала лінії потенційної конфліктності. В умовах же
гібридної війни і глибокої політичної кризи зміст конфлікту став
багатовимірним. Порушуючи гіпотетичні межі суспільного
розмежування, він (конфлікт – Авт.) зумовив акцентування нових
ліній демаркації.

Як слушно зауважує А. Колодій, «Україна – велика країна,
територіальні частини якої мають неоднакову історичну спадщину,
етнічні та етнографічні особливості, різняться культурними та
політичними вподобаннями. Доки йдеться про побутову культуру –
культурний регіоналізм сприймається як багатство країни, яким
варто пишатися. Коли ж мова заходить про відмінності в соцієтальній
культурі, виникають побоювання можливого роз’єднання, навіть
розпаду країни»[6].

Тим часом реальна етнокультурна ситуація була набагато
складнішою і суперечливішою за таку схему. Багаторічні
дослідження засвідчили, що українці і росіяни Донецька мають між
52

Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації 



собою більше спільного (у поглядах, поведінці, ставленні до
суспільно важливих проблем), ніж українці Донецька та українці
Львова. Поряд із зміцненням українського суверенітету міцніла і
регіональна ідентичність, що об’єднувала регіональні етнічні
конгломерати. «Російськомовні українці Донецька, Києва й Ужгорода
різняться між собою, – зазначав з цього приводу Я. Грицак. – У Києві
вони розмовляють тією ж мовою, що й більшість у Донбасі, проте
голосують, як галичани»[7].

Можно припустити, що особливості матриці східної та західної
ідентичності такі:

східноукраїнська ідентичність: креольство у культурі,–
компрадорський капітал в економіці, совєтизація свідомості,
панування історичних міфів про «Русь – колиску трьох народів»
та про «возз’єднання» України з Росією як акт історичної
справедливості; сучасні міфи про те, що Донбас «усіх годує»
(«донецьке чудо»), про праворадикальний націоналізм як
сутність західноукраїнської ідентичності (міф про
бандерівщину), зовнішньополітична орієнтація на Росію
(переважно, разом з Україною);
західноукраїнська ідентичність: вірність національній мові і–
традиції, паростки національного капіталу, неприйняття
комуністичного режиму, панування міфу про споконвічну
окремішність та боротьбу за національну незалежність України,
ставлення до Донбасу та інших південно-східних областей як до
української, але зрусифікованої території, якій «треба
допомогти».

Дихотомія впливу наведених матриць на формування поступу
модерної української нації, власне, й забезпечувала незмінну
актуальність дискурсу «двох Україн»: регіональні ідентичності
вагомо впливали на формування політичної культури, ставлячи
питання суспільного консенсусу щодо стратегічних проблем
майбутнього української держави [8].

Події весни 2014 р., реальна загроза втрати територіальної
цілісності й суверенітету виступили в якості каталізатора процесу
націєтворення, вивівши суспільство зі стану своєрідного анабіозу, за
короткий час переформатувавши структуру ціннісних пріоритетів
українців. В регіоні, який опинився в епіцентрі гібридної війни
процес набув форми «луганського синдрому». На думку І. Кононова
останній став результатом когнітивного дисонансу який сформувався
не в індивідуальних свідомостях, а в масовій свідомості регіональної
спільноти. Саме стереотипи і фобії, які накопичувалися десятками
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років, штовхнули людей в «пошуках екзистенційної безпеки в бік
агресора» [8]. Це знайшло вияв в достатньо масовій явці мешканців
міст Донбасу на так званий «референдум» 11 травня 2014 р.».
«Когнітивний дисонанс донбасівців» (формула В. Смолія)
формувався десятиріччями. Саме тому навесні 2014 р. в своїй
більшості вони не мали ментальних точок опертя для опору. Більше
того, місцеві мешканці, не ідентифікували Росію як загарбника,
пов’язуючи саме із нею вихід регіону із тривало, соціально, депресії.
Геть іншу реакцію генерувала решта України. Агресивні дії
«старшого брата» в умовах військового конфлікту мобілізували
внутрішні ресурси українського суспільства. 

Тиск агресора, з одного боку, спровокував низку позитивних
змін у країні, але з іншого – суспільство й досі блукає серед глухих
кутів старих непорозумінь і невизначеності. За цих обставин
головне – не змарнувати цю життєдайну енергію творення, адже, як
цілком слушно зауважує Ярослав Грицак: «Питання зараз стоїть не
про те, чи зникне Україна, а якою вона буде»[7]. Варто наголосити,
що відповідь на це питання передусім слід шукати на шляхах
застосування тих соціокультурних практик, які зміцнюватимуть
підвалини громадянської злагоди. Війна стала виразним дієвим
подразником кристалізації національної свідомості та ідентичності.

За висновками вітчизняних політологів, після оголошення АТО
та ескалації військового конфлікту на Донбасі ставлення до Майдану
перестало бути визначальною диспозицією для сприйняття України
як держави та Батьківщини (позиція «якщо ти на Майдані, ти –
патріот»). Натомість українці виявляли громадянську солідарність і
співчуття до постраждалих внаслідок бойових дій. Понад те, події
на Донбасі виступили потужним каталізатором різним форм
самоорганізації громадян. Експериментальним майданчиком шаленої
роботи суспільства по самоусвідомленню стали мас-медіа та
інтернет-простір. Візуальні, когнітивні, вербальні та ідейні
інструменти самопізнання та висловлення громадянської позиції
впродовж весни – літа 2014 p., напевно, ніколи раніше не набували
такої всеохопності. Масове використання державних знаків та
символів візуально позначило межі й пріоритети українськості.
Патріотичний підйом в рази підвищив відчуття національної
гордості. Не буде перебільшенням твердження, що соціальні мережі
в подіях весни – літа 2014 р. відіграли роль найпотужнішого
інструменту самоорганізації та саморегуляції суспільства, заклавши
принципово нову конфігурацію горизонтальних зв’язків.
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Соціологічні опитування останніх років (Центром Разумкова,
Фондом «Демократичні ініціативи», соціологічною групою
«Рейтинг» та ін.) показують, що в умовах внутрішньополітичної
нестабільності та зовнішніх загроз територіальній цілісності країни
в суспільній свідомості відбулися суттєві зрушення щодо
контраверсійних питань (мови, геополітичних орієнтацій,
національної самоідентифікації), які тривалий час лишалися
«яблуком розбрату» для українського суспільства. Проте, як свідчить
нещодавнє опитування Фонду «Демократичні ініціативи»,
присвячене 26-й річниці незалежності України, як і раніше, для
переважної більшості українців домінуючими залишаються
економічні переживання, пов’язані, зокрема, з побоюваннями щодо
зростання цін (77%), безробіття (61%), невиплати зарплат та пенсій
(63%). Тому не дивно, що серед основних маркерів образу
майбутнього країни - надія (47% та 47%) і тривога (35% та 30%),
оптимізм (21% та 26%) і страх (17%) / розгубленість (21%)[9].
Хронічну амбівалентність соціального самопочуття і суспільних
настроїв, у котре зафіксовану соціологами можна було б
інтерпретувати як намагання українців зберегти позитивне мислення
в ситуації невизначеності («ні війни, ні миру») перед зовнішніми та
внутрішніми викликами. У 2014-2015 роках, як влучно зауважує
Є. Головаха, українське суспільство вийшло із «драми
невизначеності» та ввійшло у «трагедію визначеності». Цей новий
соціально-психологічний стан може стати потужним стимулом як
мобілізації, так і радикалізації громадян.

З переліку питань, на які суспільство має дати відповіді в
умовах прямої загрози своєму існуванню, чільне місце посідають
проблеми націотворення, визначальним трендом якого є виразний
дуалізм і хронічний брак інтегруючих ідентитетів. Як цілком слушно
зазначали автори аналітичної доповіді «Суперечності ідентичностей
в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики
громадянської консолідації української нації», «постання незалежної
України підштовхнуло до переосмислення ідентитетів на різних
рівнях: від глобального до регіонального і локальних»[10, c. 3-5]. 

Стагнація сфери національного самоусвідомлення та
самопроектування деформувала державне життя країни й процес
націотворення. Протягом років незалежності основні типи
ідентичності (національна, пострадянська, ліберально-
космополітична та проімперська) виявлялися в українському
суспільстві фактично у сталих пропорціях. Разом із застарілими
формами ідентичностей зберігалася множинність ідентифікацій та
їх потенційна конфліктність, яка, власне, перебувала серед багатьох
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причин в основі бурхливого перебігу подій 2013-2014 pp. Під
загрозою зовнішньої агресії та під натиском інформаційної війни
окремі сегменти інтегрувалися на антиукраїнських чи
проукраїнських засадах. 

Те, що загроза експансії «русского мира» не обмежується
Сходом України засвідчують тривожні звістки про активізацію
русинського руху. У червні 2015 р. у Львові було проведено з’їзд
руських і так званих «антифашистських» громадських організацій,
на якому, зокрема, представник громадської організації
«Всеукраїнське громадське об’єднання «Інтелігенція України за
соціалізм» (зареєстрована 2001 р.) О. Покровський заявив, що
«сьогодні руська інтелігенція не має можливості напряму виконувати
свою функцію, а саме: доносити своєму народу культуру, мову, твори
мистецтва на рідній російській мові... Нам інтелігенція Львова
просто зашиває роти. Нас вбивали і вбивають тільки за те, що ми
говоримо правду про український націоналізм»[6].

До числа проблемних зон із виразним присмаком
превалювання регіональної ідентичності над національною
потрапило й Закарпаття (зокрема, угорці та русини). Загострення
проблем міжетнічного протистояння в регіоні призвело до
ситуативного союзу угорців та русинів на антиукраїнських засадах.
Щодо власних ідентичностей, то угорська меншина орієнтується на
Угорщину, а русинська – на Росію. Обидві меншини не підтримали
Україну у військовому конфлікті на сході. Угорці зайняли очікувальну
позицію, практикуючи позицію «це - не наша війна» (нагадаємо, що
саме в угорських населених пунктах відбулися наймасовіші виступи
проти мобілізації). Не менш красномовним виявом громадянської
позиції русинів стало Звернення прикарпатських русинів до Путіна
(березень 2014 р.), в якому вони просили ввести в регіон
миротворчий контингент та сприяти легітимізації невизнаної
республіки «Підкарпатська Русь».

Суттєвим чинником конфліктності українського суспільства є
«ігри з ідентичністю». Йдеться про прагнення до влади українських
опозиціонерів, які маніпулюють ідентичностями (національною,
регіональною, релігійною тощо). Втім, «ігри з ідентичністю» - це не
лише результат активізації регіональних політичних і культурних
еліт, що прагнули відокремитися від центру та отримати більше
владних повноважень[11, c. 87]. Їхня активація свідчить про
об’єктивно існуючі соціоструктурні причини: ослаблення впливу
держави на суспільне життя, що виражається в поступовому
згортанні соціальних програм і дерегуляції соціально-економічних
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процесів. Громадянське суспільство автоматично компенсує їх
укладенням нових горизонтальних соціальних зв’язків. У той же час
послаблення загальнонаціональних зв’язків провокує послаблення
відчуття спільності долі й ідентичності. 

Безліч складностей створила в країні виразна регіональна
поляризація політичних уподобань, чим, не в останню чергу,
зумовлений «дифузний» стан ідентифікації значної частини соціуму,
його готовність ототожнювати себе то з одним, то з іншим ціннісно-
символічним ядром [1, c. 94]. Багатовікова бездержавність і тривале
перебування частин українського соціуму у складі різних, часто
ворогуючих між собою держав, детермінували поляризацію
свідомісних стереотипів соціуму: один орієнтується на європейські
цінності, другий – на Росію.

Події 2014-2015 рр., полярність оцінок їх як масовою
свідомістю, так і експертним середовищем примушує дослідників
шукати причини аномального ментального розколу. Зрозуміло, що
відмінний історичний досвід у різних регіонах України зумовив
формування протилежних ідентичностей. Чинником консервації
ідентифікаційного розмежування в суспільстві стало й інформаційна
агресія північного сусіда.

Втім не лише зовнішньополітичні фактори впродовж років
спричиняли дисплазію масової свідомості. Потужним генератором
відцентрових ідей виступала и поважна частина українського
політикуму. «Донецькі», так само, як і «дніпропетровські» та решта
регіональних кланів саботували спроби культурної й ментальної
консолідації Сходу й Заходу України. Але зводити лише до цього
трагедію дезінтеграції країни було б необачно. Її спричинила й
загальноукраїнська ситуація – низька «динаміка культурного
кровообігу в суспільстві». Внаслідок чого «україноцентрична
орієнтація донеччан послаблена і у багатьох випадках поступається
перед російськоцентричною» [8, c. 32]. 

Наразі в державі співіснувати два простори: пострадянський
та Україна нова, яка демонструє консолідацію в боротьбі за
незалежність та суверенітет. Головна демаркаційна лінія проходить
між двома російськомовними облас тями - Дніпропетровською і
Донецькою. Тож якби С. Гантінгтон дожив до нашого часу і готував
нове видання «Зіткнення цивілізацій», іронічно зауважує Я. Грицак,
йому довелося б переробити свою знамениту мапу України. Як
бачимо, навряд чи варто намагатися зрозуміти теперішній конфлікт
лише в координатах підходу «зіткнення цивілізацій»[11].
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Заради справедливості зазначимо виявлення ступеня
«українськості» Сходу/ Заходу України не є доцільним. Притаманна
українському суспільству пострадянськість наявна й в західних
облас тях. Європейськість Заходу є таким само міфом, як й
«азіатчина» Сходу. Най більшою проблемою Східної України є брак
символічного ресурсу для конструювання альтернативної матриці
національної ідентичності. Виробляється специфічне ставлення до
«інакшості»: «іншого», «другого», «не свого», «ворога». Ось чому
формулу «Схід та Захід разом» можна тлумачити не тільки як заклик
до єднання, а й констатацію ментальної невизначеності. Така
невизначеність стосується й Донбасу, який ментально «завис» поміж
Україною й Росією[13]. Водночас (не варто нехтувати таким фактом)
«Донбаський розлам» актуалізував питання про реанімацію
державного суверенітету України, створення й розбудову (а не
симулякр) державності.

Висновки. З огляду на сказане вище необхідно впроваджувати
дієву комунікаційну стратегію діалогу з населенням, яка має
враховувати:

особливості регіональної ідентичності (субідентичностей), –
історичні соціокультурні умови розвитку територій, –
ментальні та психологічні особливості місцевого соціуму. –

Очевидно, що інтегративна здатність спільної громадянської
ідентичності залежатиме від співвідношення загальногромадянських
і етнонаціональних пріоритетів, від здатності соціуму до
саморефлексії з відмо вою від крайнього радикалізму й національної
мегаломанії. 

Перспективи дослідження проблеми полягають у
формулюванні основних цілей, принципів, напрямків державної
політики щодо консолідації українського суспільства у межах
матриці єднання; формулюванні програми національного
примирення з залученням до її обговорення широких сегментів
українського суспільства. 
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Валерій Новородовський

(м. Київ)

іНОЗеМЦі В атО (13.04.2014-30.04.2018): ОСОБлиВОСті 
та ПрОБлеМа леГаліЗаЦіЇ

У 2014 р. внаслідок анексії Кримського півострова Російською
Федерацією (РФ) та початку антидержавних дій проросійських сил
на сході України 13 квітня 2014 р. було оголошено антитерористичну
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операцію (АТО), спрямовано на відновлення конституційного ладу
в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Втім, участь
російських військових, озброєння та техніки у бойових діях свідчать
про пряму агресію РФ, що у свою чергу означає некоректне
формулювання поняття «антитерористична операція». Більшість
дослідників сходяться на думці, що всі ці події є наслідком так званої
«гібридної війни», яка покликана перш за все дестабілізувати
ситуації у середині країни та на інформаційному просторі. За
визначенням Я.О. Потапенка це є ніщо інше як п’ята (за рахунком)
російсько-українська війна [6].

Ключовим фактором російсько-українського протистояння
стало етнічне різноманіття України та наявність іноземців, які
активно взяли участь у конфлікті. Формування концепції «русского
мира», яка, за визначенням Ю.С. Фігурного, стала концепцією-
обґрунтуванням та виправданням неоімперської політики
кремлівської еліти, стала визначальним у об’єднанні прихильників
«єдиної великої імперії». Адептами її стали у більшій мірі росіяни, а
також частина українців, білорусів, чеченів, осетинів, абхазців, які
вважали за доцільне відновити межі колишнього СРСР і
протиставити цю імперію західній цивілізації. 

З іншої сторони, представники країн, які постраждали від
російської агресії у 1990-х – 2000-х рр., розуміючи можливості
розвитку її неоімперіалістичних настроїв, підтримали українську
сторону у конфлікті з РФ та відправилися добровольцями на Донбас,
з метою зупинення агресії Росії. Враховуючи це, актуальним
питанням на початок Операції Об’єднаних Сил (ООС), яка
розпочалася 30 квітня 2018 р., є статус іноземців, які воюють на боці
України, процес їхньої легалізації та особливості державної політики
з вирішення цих питань.

Відзначимо, що у 2014 р. під час початку активних бойових дій
на сході України, особливе значення мали добровольчі збройні
формування, зокрема: «Азов», Добровольчий Український Корпус
«Правий Сектор», «Айдар», «Донбас» та інші. Разом з тим, однією з
особливостей воєнного протистояння України проти Росії на
території Донбасу стала наявність іноземних добровольчих
формувань, які підтримали українців. Найбільш відомими серед них
були чеченські батальйони ім. Джохара Дудаєва та Шейха
Мансурова, чеченський підрозділ «Шалена зграя», білоруські
підрозділи «Погоня» і тактична група «Білорусь», «Грузинський
легіон» та інші. За різними підрахунками у зоні бойових дій
перебувало від 100 до 1000 іноземних бійців [1; 2]. Втім цифра може
бути набагато більшою, враховуючи значну кількість іноземців, які
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таємно перебувають у добровольчих формуваннях. Так, зокрема,
лише білорусів, які перебували в АТО на стороні українців, за
різними даними може бути від 200 до 500 осіб [5]. 

Головною проблемою іноземних легіонерів стало отримання
певного статусу та їх легалізація. У 2014-2015 рр. не існувало
законодавства, яке б дозволяло легіонерам з інших країн проходити
військову службу в українських силових структурах, а також не було
прийнято законодавства, яке спрощувало б процедуру отримання
громадянства України іноземним добровольцям. Відзначимо, що у
парламенті окремо на розгляді перебували законопроекти, які мали
на меті надати соціальний захист всім добровольцям, у тому числі й
іноземним, зокрема це «Про правовий статус і соціальні гарантії
учасників добровольчих збройних формувань в Україні» та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо правового статусу
іноземців та осіб без громадянства, які приймали участь у захисті
територіальної цілісності та недоторканості України» (№ 3433 та №
3433-1). Проекти № 3433 та № 3433-1 мали гарантувати проживання
іноземців в Україні та захист їх від переслідувань у себе на
батьківщині. Омбудсмен Валерія Лутковська зазначала, що у них не
гарантовано надання статусу громадянина України чи біженця, що у
свою чергу не дає ніяких соціальних гарантій. Незважаючи на
важливе значення названих законопроектів у справі визнання
добровольчих формувань, у тому числі іноземних, статусу
добровольців і легіонерів та їхнього соціального захисту, їх не було
прийнято, очевидно, мотивуючи це рішення як недоцільність
формування окремого законодавства, який регулюватиме статус
добровольців. Крім того, українська еліта з перших днів формування
добровольчих підрозділів намагалася їх взяти під контроль, оскільки
згідно з Конституцією України держава має монопольне право на
застосування сили [3, с. 669]. Відтак, добровольчі збройні
формування, у тому числі іноземні – нелегальні. Втім, незважаючи
на це, держава відкрито не переслідувала добровольців, які воювали
на боці України, розуміючи їхнє значення у зоні АТО, при цьому
намагаючись їх підпорядкувати офіційним силовим структурам
України (ЗСУ, НГУ, МВС та ін.).

Політичні експерти, юристи та окремі народні депутати
переконані, що важливо здійснити окремі поправки у чинному
законодавстві, які гарантуватимуть іноземцям статус учасника
бойових дій, місце проживання в Україні, їхнє соціальне
забезпечення та захист від переслідувань зі сторони спецслужб їхньої
батьківщини. Відповідно у жовтні 2015 р. було прийнято Закон
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України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України
стосовно проходження військової служби у Збройних Силах України
іноземцям та особам без громадянства», згідно з яким іноземці мали
право проходити військову службу в силових структурах України.
Таким чином, відбулося визнання іноземних добровольців, які брали
участь в антитерористичній операції. Втім, на практиці іноземці
отримували відмову в прийнятті їх на контрактну службу в зв’язку
необхідністю дістати деякі документи зі своєї батьківщини, зокрема
довідки про несудимість. Так, росіяни, білоруси, які перебувають у
добровольчих батальйонах і бажають легалізуватися у Збройних
Силах України, не можуть підписати контракт, через неможливість
повернення на батьківщину заради збору документів. По-перше,
згідно із законодавствами Росії та Білорусі ці особи підпадають під
кримінальну відповідальність за участь у воєнних діях на стороні
іноземної армії, по-друге, враховуючи політичних контекст,
легіонерів з цих країн не лише переслідуватимуть правоохоронні
органи чи спецслужби, але й прихильники «русского мира».
Розуміння командування Генерального Штабу у необхідності
підпорядкувати собі добровольчі збройні формування стає
своєрідним кроком на зустріч іноземним військовим підрозділам, про
що свідчить легалізація батальйону ім. Джохара Дудаєва,
«Грузинського Легіону» (до грудня 2017 р.), частини бійців
Тактичної Групи «Білорусь» та інші.

Згідно з доповненнями та змінами у Законі України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального забезпечення», які
внесено 7.04.2015 та 14.11.2017 відповідно, передбачалося надання
статусу та соціального забезпечення добровольцям, їхнім сім’ям, які
брали участь в АТО, здійснювали заходи із «забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях…»
(ст. 10) [4]. У цьому документі не йшлося з приводу надання статусу
ветерана іноземним добровольцям, а отже, варто припустити, він не
поширювався на них. Втім, участь у бойових діях на сході України,
підпорядковуючись підрозділам ЗСУ, МВС України, НГУ та
наявність військового квитка автоматично мало б гарантувати їм
соціальне забезпечення. З цього приводу омбудсмен Валерія
Лутковська неодноразово заявляла, що іноземці, попри перебування
у лавах ЗСУ мають проблеми з отриманням громадянства, що у свою
чергу позначається на соціальній захищеності їх та їхніх сімей.

Таким чином, іноземці, які вирішили допомогти Україні у
протистоянні російській агресії повинні мати повний захист зі
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сторони держави. Перші кроки, які мали б гарантувати легіонерам
перш за все соціальний захист та можливість легалізуватися, шляхом
підписання контракту були законодавчо закріпленні у 2015 р. Однак
лишається низка проблем, які не вирішені державою, зокрема
бюрократичні питання оформлення на військову службу іноземним
добровольцям, надання громадянства чи статусу біженця, соціальний
захист і забезпечення легіонерів та їхніх сімей. 
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КОНЦеПт «ЄВрОПа» ЯК ідеОлОГеМа В УКраЇНСЬКіЙ
ПОлітиЦі

Статтю присвячено представленню орієнтацій на європейську і
«євразійську» інтеграцію в українській політиці як ідеологічних позицій, які
оформились після Майдану 2004 року і стали ключовими протягом
Євромайдану та подій після нього. Для обґрунтування такого підходу
застосовано концептуально-морфологічний підхід до ідеологій М. Фрідена
та розроблене у його рамках поняття «тонкої ідеології».

Ключові слова: ідеологія, євроінтеграція, «Русский мир»,
Євромайдан, концептуальна морфологія.
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In the article, it is argued that the key positions within the Ukrainian
politics – support for the European integration and pro-Russian attitude – have
ideological dimension. Such positions appeared during the 2004 Maidan and
became dominating during the Euromaidan and ongoing conflict in Eastern
Ukraine. Argumentation of such approach is based on M. Freeden’s conceptual
morphology and derivative from it concept of «thin ideology».

Keywords: ideology, Eurointegration, «Russian world», Euromaidan,
conceptual morphology.

Аналіз ідеології до сих пір не позбавився негативної конотації
звинувачення опонента у «хибній свідомості», перекручуванні фактів
та спотворенні дійсності з міркувань політичної доцільності. Однак,
протягом ХХ століття з’явився ряд концепцій, які спрямовані
показати роль ідеології в культурі, її символічні, міфологічні
складові, а також проаналізувати її змістовне, смислове наповнення,
а не тільки приділяють увагу функціям цього феномену. До їх числа
варто віднести, зокрема, поняття тотальної ідеології та часткових
ідеологій, введене К. Мангаймом, а також представлення ідеології як
культурної системи К. Гірцем [2].

Одним із сучасних підходів до ідеології, що виник на основі
традиції лінгвістичної філософії і синтетично об’єднав ряд підходів
різного походження, стала концептуальна морфологія, розроблена
британським дослідником МайкломФріденом. Цей підхід має
важливу перевагу у тому, що в його рамках немає необхідності
орієнтуватися на певні усталені схеми ідеологічного розподілу, які
можуть неадекватно відповідати конкретним випадкам. Відповідно
до цієї теорії, основним способом існування політичних смислів є
поняття (концепти), які, набуваючи специфічних значень у процесі
комунікації, утворюють взаємні зв’язки, посилання та ранги і
об’єднуються упевні сукупності з важливішим («ядерним»)
положенням однихта периферійним – інших.Відповідно, ідеології
представляються та досліджуються саме як такіконгломерати
політичних концептів. 

Сутність політичного концепту не тотожна його словниковому
значенню – вона визначається підрядними, периферійними
концептами, які уточнюють та відтіняють значення першого (так,
«свобода» в лібералізмі як відсутність обмежень доповнюється
концептами «демократії» та «прав людини», які з одного боку
створюють певні рамки смислу центрального поняття, однак сенс
яких також задається ним у свою чергу). Таку властивість політичних
концептів М. Фріден називає essentialcontestability [7] «сутнісна
змагальність (варіативність)», що і надає можливість по-різному
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комбінуватися, утворюючи ідеологічні структури як рамки
світосприйняття. Принципово важливим є те, що концептуальна
морфологія може (і навіть має) застосовуватись в комплексі із
дослідженням культурного та історичного контексту, соціальної
структури суспільства тощо. Така різнобічність дає можливість
застосувати цей підхід до ідеологічного аналізу української політики,
де класичні схеми ідеологічних репрезентацій не працюють, тож є
потреба у концептуально новійметодології, здатній продемонстру-
вати, що ідеологіями є звичні і непроблематизовані переконання та
погляди, які у класичному розумінні такими ніколи не вважалися.У
цій статтів такий спосіб буде поставлено питання щодо зовнішньо-
та геополітичних орієнтацій, які наразі є ключовими чинниками
структурування політичних позицій в Україні.

Почати варто з обґрунтування доцільності вживання поняття
«ідеологія» до тих складних комплексів політичних поглядів та
позицій, які прийнято називати проєвропейською та проросійською
орієнтаціями в українській політиці. По-перше, важливим
аргументом на користь цього є вживання маркувань світогляду
опонентів як ідеологічного представниками обох сторін – як думки,
що «…«Русский мир» перетворився на ідеологію, яка ділить людей
на своїх та чужих і дозволяє їм вбивати одне одного» [3], так і що
«мешканці Новоросії, на відміну від учасників Майдану, не
потрапили під ідеологічну машину Заходу»[6]. В обох випадках
добре відчутно, що цей термін вживається як засуджуюче-зверхня
критика ангажованості та обскурантизму опонента. Однак такі
полярні та, здавалося б, взаємовиключні позиції містять важливий
момент схожості – і прозахідні погляди, представлені на
Євромайдані, і віра у «Русский мир», яку розділяють адепти
«Новоросії», функціонально та сутнісно аналогічні до класичних
модерних ідеологій, відрізняючись хіба «вузькістю», відсутністю
універсалізму і зверненістю до контексту пострадянської України.
Обидві позиції є «інтерпретаційними рамками» (за термінологією М.
Фрідена), які створюють ментальну мапу світу, пояснюють його та
стимулюють до колективної політичної дії. До того ж, у статті,
присвяченій варіаціям ліво-правого розподілу у різних країнах
Заходу та поза ним, А. Фрейре та К. Ківістік вказують, що поза
означеним макрорегіоном цей розподіл часто видається
запозиченням з Європи, доповнюючись або навіть підмінюючись
іншим конфліктом – між прихильниками умовних «західних»та
«традиційних» цінностей. [8] Таким чином, маркування означених
позицій як ідеологій є виправданим, що буде додатково обґрунтовано
нижче. 
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Основний акцент у ційстаттібуде зроблено на прикладний
аналіз євроінтеграції як «тонкої ідеології» через призму вживання та
співвіднесеності ключових для цієї позиції концептів, а випадок
«Русского мира» буде розглянуто для «відтінення» і прикладу
вживання концептів з антагоністичної ідеологічної структури у
негативному ключі, так би мовити, «зі знаком мінус», тобто
обґрунтування взаємообумовленості цих ідеологічних позицій.
Важливою ремаркою, яку необхідно зробити перед тим, як
приступити до власне застосування нашого методу, є визначення
поняття «тонкої ідеології», властивого суто для традиції
концептуальної морфології. Такі феномени мають у своєму ядрі один
(або кілька концептів), виразно «пластичних» через відсутність
доповнюючої їх «периферії» і через це нездатних повністю
формувати ідеологічну «картинку світу» і висувати програму дій,
однак автономних відносно інших ідеологій. «Тонкі ідеології»
запозичують «периферійні» концепти у «великих», класичних
ідеологій, надаючи таким чином різних смислових відтінків своїм
центральним компонентам (найяскравішим прикладом такого є
популізм, «ядро» якого – поняття «народ» - виглядає природно майже
у будь-якому контексті) [9].

Концепт «Європа» сам по собі яскраво демонструє
вищезгадану властивість «сутнісної варіативності» – він має власне
«ядро» (географічна частина світу, колиска Західної цивілізації),
однак може набувати найрізноманітніших значень у різних мовних
ситуаціях. У пострадянському контексті поле можливих значень є
порівняно обмеженим – в першу чергу мова йде про країни Західної
Європи, що після Другої світової залишалися капіталістичними,
мають високий рівень життя і стабільні політичні інституції. Те, що
«Європа» для наших співгромадян означає певний рівень комфорту,
добробуту та технологічності, може бути проілюстроване безліччю
вживань префіксу «євро-» – скажімо, таке поняття, як «євроремонт»,є
зрозумілим лише для вихідців з пострадянського простору. 

Концептом, що неодмінно пов’язаний з «Європою» в
українському політичному дискурсі, є «націоналізм» та «нація».
Значимість зв’язків із Заходом та орієнтації на нього історично стала
одним із найважливіших критеріїв розмежування української нації в
першу чергу з російською: у співставленні з «азійською» Росією,
Україна є «європейською», маючи інші політичні традиції, досвід та
ідентичність. У цьому аспекті «антиросійськість» є концептом-
сателітом для українського націоналізму, що застерігає від надмірної
спрямованості на співпрацю зі східним сусідом: українській
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ідентичностізагрожує розчинення у російській, відповідно, природно
необхідним є пошук зовнішньополітичних альтернатив. Звичайно,
варто зазначити, зв’язок націоналізму та «Європи» не є настільки
міцним та безумовним – з одного боку, важливим є Захід загалом, у
рамках якого перша є лише ближчою його частиною. З іншого,
концепція національного суверенітету передбачає високу цінність
незалежності держави, тож делегування повноважень до
міжнародних інституцій є небажаним взагалі. В цьому аспекті
показовим є те, що переважна більшість крайньо правих сил у
країнах Євросоюзу є «євроскептиками». В публічному дискурсі
сучасних радикальних націоналістів в Україні «євроскептицизм»
майже не представлений, однак «Європа» загалом посідає порівняно
незначне місце. Можна сказати, що критика європейськості
українськими правими як осередку небезпечного культурного
лібералізму є наразі свого роду «табу» за умов протистояння з
Росією. Це свідчить про порівняно більшу важливість
«антиросійськості», ніж засудження ціннісного лібералізму для
крайньо правих в Україні. Консерватизм у питаннях сімейної
політики та традиційних цінностей загалом є дуже поширеним,
однак він майже не задіює концепту «Європа» – на відміну від
російського політичного дискурсу (про це мова піде нижче).

Наступними концептами, які виконують допоміжну роль для
можливих інтерпретацій «європейськості» в Україні, є «демократія»
та «права людини». Їх вживання маркує ліберальний варіант «тонкої
ідеології євроінтеграції» і контрастує з нинішньою Росією саме в
ракурсі більш «прогресивної» природи політичного режиму в
Україні. Варто зазначити, що постпомаранчеві сили завжди називали
себе «демократичними» у порівнянні з Партією регіонів та її
сателітами, причому зовнішньополітичні орієнтації відігравали у
цьому чинну роль: проросійські сили не можуть бути
«демократичними», такими apriori є проєвропейські та прозахідні.
Для концепту ж прав людини Європа є центром та стрижнем, по-
перше, як приклад їх успішного функціонування та захисту
державою, а по-друге, найрезонансніші випадки їх порушення
(вбивства та переслідування журналістів або опозиціонерів,
неконтрольованість силових структур тощо) асоціюються у нас
переважно з Росією або проросійськими силами в Україні (періоди
правління Л. Кучми та В. Януковича). Сюди ж можна віднести ряд
концептів, пов’язаних з ринковою економікою (вільна конкуренція,
обмеження втручання держави та ін.), що першочергово властиві
лібералізмові, та прикладом чого наводяться саме розвинуті країни
Західної Європи. 
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Нарешті, розглянувши різні варіанти співвідношення
концептів «Європа» тапериферійних щодо нього і обґрунтувавши
ідеологічну природу цієї взаємодії, можна зупинитися на інших
складових ідеології – міфах, символах, образах. Важливу роль у
становленні проєвропейських орієнтацій в українській політиці
відіграла історична пам’ять та відповідні міфи, чому послужилися
як інституціоналізована історична наука, так і окремі публіцисти та
історики-аматори. Попри наявність спільної спадщини з Росією на
прикладі Київської Русі, окремішність України та ближчість до
європейських культурних і політичних зразків виводилася навіть з
раніших часів. Перебування у складі Великого князівства
Литовського та Речі Посполитої (ще за традицією, похідною від
М. Грушевського) визначається як остаточний вододіл між ближчою
до Заходу Україною та ізольованою Московщиною. У наративах
історії української культури значна увага приділяється доведенню
наявності прямих зв’язків із західними тенденціями та зразками в
обхід російського впливу – від пізньосередньовічного іконопису до
мистецтва постмодерну. Яскравим моментом цього є гасло, висунуте
свого часу лідером «розстріляного Відродження» 1920-30-х років
М. Хвильовим і актуалізоване вже за часів незалежності: «Геть від
Москви! Дайош Європу!» Що ж стосується власне символічної
репрезентації ідеології євроінтеграції, то найяскравішим прикладом
такої можна назвати використання прапора Євросоюзу як на
державному рівні, так і у рамках протестів Євромайдану. Іншим
символічним «спільним знаменником» для прихильників
євроінтеграції стала хвиля «ленінопаду», що упродовж 2014-
2015 років докотилася до райцентрів та сіл навіть східних областей.
Таку активність у боротьбі з монументами вождеві світового
пролетаріату можна розцінити як свідчення важливості концепту
«декомунізації» (в сенсі спрямованості проти радянського спадку) та
сприйняття цих архітектурних форм як втілення старого режиму,
нібито генеалогічно похідного від радянської доби.

Як вже було вказано вище, для концептуально-морфологічного
аналізу важливим є розгляд не тільки тих концептів, що мають
позитивне значення у рамках даної «інтерпретативної рамки», але й
негативних, що є скоріше відправними точками для ідентифікації
через «відштовхування». Тож, для комплексного розуміння
контекстуальної структури «тонкої ідеології» євроінтеграції
необхідним є розгляд її основного антиподу – спрямування на
інтеграцію з іншими пострадянськими республіками навколо Росії.
Зрозуміло, що концептуалізаціяцієї позиції єстрокатою, виражаючись
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у різних, іноді суперечних, позиціях –російському націоналізмі,
імперіалізмі у монархічному чи сталіністському звучаннях,
політичному православ’ї або ж пострадянській ностальгії.У якості
прикладу цього процесу буде розглянуто найяскравіший зразок –
гасло «Русского мира», що, поєднавши у собі елементи
перерахованих вище течій у російській політичній думці, стало
ідеологічною базою для потуг Москви до «збирання земель
пострадянських» починаючи з кінця «нульових» років ХХІ століття.

Передумови для активізації інтеграції на пострадянському
просторі почали оформлюватися після приходу до влади В. Путіна,
котрий одразу ж проголосив курс на «зміцнення владної вертикалі» –
яке не могло спрацювати без ідеологічної консолідації росіян навколо
Кремля. Хоча В. Путіну вдалося консолідувати режим і домогтися
лояльності від основних внутрішньополітичних гравців, система
лишалася досить нестійкою. В економічному плані це засвідчила
криза 2008-2009 років, коли стрімко впали ціни на енергоносії, а в
політичному – протести 2011-2012 років. «Болотні протести»
засвідчили хиткість ідеологічної гегемонії Кремля і стали
каталізатором різкого повороту до «введення єдиномислія в Росії».
На найвищому рівні було проголошено консервативний характер
курсу державної політики, в основу якої було покладено проект
«Русского мира», запропонований нещодавно (у 2009 році) обраним
Патріархом Московським Кирилом.

У листопаді 2009 року, у програмній промові, присвяченій
презентації основних положень доктрини «Русского мира»[1],
предстоятель РПЦ висловив її ключові положення, які цікаво
проаналізувати у руслі концептуально-морфологічного аналізу.
Власне «миром» патріарх назвав спільноту народів, об’єднаних
православною релігією (так само, як іменують парафіян
одногоприходу) – усіх вірних Московського патріархату і його
складових. Окрім закликів до слідування «цінностям та способу
життя предків», патріарх Кирило висловив претензію на «роль
потужного гравця на світовій арені» для цієї цивілізаційної єдності.
Трьома стовпами останньої ієрарх проголосив православ’я, російську
мову і культуру та «спільну історичну пам’ять й погляди на
суспільний розвиток». «Росія, Україна та Білорусь – це і є Свята
Русь,» - підсумував священнослужитель. 

Як видно з вищенаведеного, запропонований патріархом
Кирилом проект має відверте політичне спрямування – разом із
проголошенням спільності культурного та цивілізаційного
простору,відкидаються перспективи окремого національного

69

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції



існування трьох східнослов’янських народів. На думку ієрарха, у
глобальному масштабі інтереси означених народів збігаються, вони
мають групуватися навколо Москви як провідного політичного та
цивілізаційного центру. Якщо коротко глянути на генеалогію цієї
позиції, то вона, звичайно, не видасться новою: в її основі лежать
міфологеми «Третього Риму», «триєдиного руського народу» та
сакрального походження влади. Окрім цих концептів, на оформлення
висловленої патріархом позиціївідчутним є вплив російського
слов’янофільства ХІХ століття, євразійства, а такожісторичні сюжети
та образи (від Олександра Невського до Великої Вітчизняної війни).

Варто коротко обґрунтувати, чому «Русский мир» також можна
вважати прикладом «тонкої ідеології». По-перше, очевидними є і
наявність світоглядної рамки, що дозволяє інтерпретувати соціальну
та політичну реальність (цивілізаційна єдність нащадків Київської
Русі, центральна роль релігії в їх спільній ідентичності), і стимулу
до політичної дії (об’єднання навколо єдиного політичного центру
аж до відмови від державного суверенітету колишніх радянських
республік). По-друге, сформульована Кирилом картина є внутрішньо
суперечливою, сукупність її елементів скоріше нагадує клаптикову
ковдру, аніж когерентну систему, як у випадку класичних ідеологій.
Для прикладу, наголос на спадку Русі залишає поза увагою
неслов’янські народи, представників яких в самій лише Росії більше
30 мільйонів, акцент на православ’ї ігнорує значне нехристиянське
населення Росії (мусульмани, буддисти), а також поширеність римо-
та греко-католицтва на заході України і Білорусі. Очевидні проблеми
виникають також зі спільною історичною пам’яттю. Зрештою,
запропоновані патріархом Кирилом бачення і програма обходять
стороною економічніпитання, обмежуючись лише критикою
споживацького життя на Заході і не відкидаючи капіталістичного
способу виробництва загалом. Таким чином, «Русский мир» можна
назвати прикладом «тонкої ідеології», яка може зазнавати варіацій –
більш світського чи релігійного спрямування, засуджуючого чи
поміркованого ставлення до радянського досвіду, визнання певної
окремішності українців та білорусів чи повного відкидання таких
претензій. Незважаючи на те, що поряд з ідеологією «Русского мира»
існують й інші варіанти – крайній російський націоналізм, сталінізм
або навіть націоналізм національних меншин (найяскравіший
приклад – чеченський націоналізм, лояльність котрого Кремлю
забезпечується режимом Р. Кадирова) – найбільший вплив саме
означеної вище позиції на політику уряду і свідомість рядових росіян
є добре відчутним.
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Нарешті можемо простежити, як «тонка ідеологія
євроінтеграції» запозичувала і трансформувала концепти «Русского
мира» – звичайно, у негативному сприйнятті – і як відбувався
зворотній процес. Дані процеси особливо активізувалися на тлі
російсько-українського протистояння після 2014року. Власне
концепт «Русского мира», безумовно, є одним із ключових елементів,
що задають значення поняттю євроінтеграції в українському
політичному дискурсі. Заключені в ньому заперечення ідеї
української окремішності та центральна роль політичного
православ’я є потужними чинниками, що відштовхують не тільки
націоналістичні сили в Україні та представників інших конфесій, але
й людей порівняно ліберальних переконань, для яких пошук
підтримки на Заході та орієнтація на євроінтеграцію стають єдиною
альтернативою. Для загалом поміркованих, але лояльних українській
державі громадян, претензія «Русского мира» на демонтаж
суверенітету стала аргументом на користь поглиблення співпраці з
«більш цивілізованою» Європою – включаючи у себе наведені вище
концепти добробуту, прав людини і верховенства права, що
атрибутувалися до західного способу життя. Додатковим значущим
елементом стало неприйняття «сепаратизму» як незаконної збройної
спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Свідченням того, що
розлам оформився не за національно-мовною чи конфесійною, а саме
за ідеологічною ознакою, стало те, що помітна частина
російськомовного православного населення півдня та сходу України
(в тому числі, етнічних росіян) зайняла позицію активної підтримки
українськості та європейської орієнтації, що і стало свідченням
остаточного набуття гегемонії позиціями підтримки національного
суверенітету та курсу на євроінтеграцію в українській політиці.

Наостанок, розглянемо те, як відбувалася рецепція концептів
з «тонкої ідеології євроінтеграції» симпатиками «Русского мира».
Для консервативної свідомості, базованої на православ’ї, однією із
найбільш разючих рис європейського способу життя є ціннісний
лібералізм у питаннях сім’ї, а саме – визнання рівних прав для
представників ЛГБТ-спільноти (шлюби, усиновлення дітей) і
відкидання традиційноїмоделі патріархальної родини на користь
фемінізму. Вкрай показовим є побутування концепту «Гейропа» у
дискурсі прибічників «Русского мира» – він демонструє зневагу до
«аморального» і «протиприродного» способу життя у країнах
Західної Європи і вказівку на втрату ними християнського коріння –
на відміну від Росії. Гомофобні пересуди, поширені у широких масах
населення, в останні роки в Росії відверто використовувалися владою
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на свою користь, в тому числі через скандальні законопроекти
В. Мілонова [4] та Є. Мізуліної [5]. Окрім того, на тлі міграційної
кризи, що актуалізувалася для країн ЄС протягом 2015 року,
консервативні критики з Росії наголошують на ісламській загрозі для
єдиної Європи і розмиванні християнського первня європейської
цивілізації (хоча у самій РФ ці проблеми як мінімум теж присутні).

Таким чином, орієнтація на євроінтеграцію та проект «Русского
мира» мають в українській політиці характер ідеологій, які,
відповідно до концептуально-морфологічного підходу мають
«ядерні» концепти (Європа в одному випадку і Росія(Русь) в другому)
та «периферійні», доповнюючі (в першому випадку – добробут,
нація, демократія, права людини, верховенство права, іноземний
досвід, а також можливості інших комбінацій; в другому – спільне
історичне походження східних слов’ян, російська мова, православ’я,
спрямованість проти Заходу та на захист традиційних цінностей), а
також приділено увагу символам, міфам тощо, які також відіграють
інтегруючу роль для ідеологічних позицій. З іншого боку, означені
ідеологічні структури не мають характеристик універсальності та
когерентності і не можуть запропонувати власних цілісних
далекосяжних політичних програм, застосовуючи для цього
концептуальний інструментарій класичних, «великих» ідеологій
(лібералізму, консерватизму, в меншому ступені - соціалізму). Така
ситуація дає змогу говорити про «тонкий» характер цих двох
ідеологій – застосовуючи термін Б. Стенлі, який вперше
проілюстрував цей феномен на прикладі явища популізму. Однак,
«тонкий» характер ідеології не означає слабшої сили її впливу на
світогляд чи здатності мобілізувати на соціальні дії аж до
найрадикальніших. Доведення ідеологічного характеру основних
позицій, представлених в Україні, дозволяє глибше розуміти суть
політичного процесу, аналізувати можливі шляхи розвитку,
розширюючи спроможність як теорії, так і практики.
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іНтеліГеНЦіЯ В УМОВаХ СУСПілЬНО-ПОлітиЧНиХ
траНСФОрМаЦіЙ КіНЦЯ 1980-х рр.

У статті було розглянуто участь науково-освітньої інтелігенції
України в процесах трансформації науково-освітнього процесу в період
перебудови 1985-1991 рр. Автор, охарактеризував основні тенденції в сфері
мовної політики, міжнаціональних відносин, зокрема, зближення нації і
народностей, проблеми росту національної свідомості та потреби
національного розвитку.

Ключові слова: перебудова, гласність, науково-освітня інтелігенція.

The article considered the participation of the scientific and educational
intelligentsia of Ukraine in the processes of transformation of the scientific and
educational process during the period of perestroika in 1985-1991. The author
characterized the main tendencies in the field of language policy, interethnic
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relations, in particular, the rapprochement of the nation and nationalities, the
problems of the growth of national consciousness and needs of national
development.

Key words: perestroika, publicity, scientific and educational intelligentsia.

У переломні етапи трансформації державної політичної
системи інтелігенція опиняється на вістрі суспільних процесів. У
силу своєї соціальної природи і професійної діяльності саме
інтелігенція приймає соціокультурні виклики часу, ведучи пошук
альтернативних шляхів розвитку та засобів адаптації партійних
настанов до практики життя. 

Перебудова – це всебічне піднесення ініціативи творчості,
підприємництва в радянському суспільстві [3, с. 2]. З початком
перебудови було послаблено політичні репресії, дисиденти, які
вийшли з тюрем, активно включилися в легальну боротьбу за
свободу та демократію [6, c.210].

Демократизація суспільно-політичних відносин, політика
гласності прямим чином впливали на науково-освітній процес.
Кожного місяця рівень гласності змінювався докорінним чином.
Цьому сприяв і той факт, що «газети, неначе танки перебудови,
майже кожного дня «просувають лінію фронту» [7, с. 3].

З утвердженням людських цінностей, демократизацією та
радикальними змінами в суспільно-економічному секторі, перед
державою постала низка завдань в системі народної освіти.
Проводився курс в руслі XXVIII з’їзду КПРС на «демократизацію,
гуманізацію та гуманітаризацію освіти» [5, с. 12].

Успіх перебудови у великій мірі залежав від висування на
перший план людей творчих, талановитих, неординарних. Як
засвідчує досвід соціалістичних перетворень їх успіх, значною мірою
залежав від ставлення до них молоді. Пояснити це можна тим, що
попередні покоління увібрали в себе стереотипи та ідеали свого часу,
тому з великими зусиллями освоюють новий стиль роботи та життя.
Для старту перебудови достатньо було ініціативи та енергії
авангардної групи старшого покоління, але, щоб закріпити переміни,
зробити їх незворотніми, першорядного значення набуває молодь.
Забезпечити сприятливі умови для суспільної ініціативи, творчості,
можна було за допомогою активізації винахідництва, діяльності
творчих організацій, оптимізації роботи закладів освіти, залучення
до цих процесів дітей та молоді. Практично, це можна було втілити
за рахунок створення різноманітних центрів науково-технічної
творчості, організації клубів за інтересами, спільних підприємств і
акціонерних об’єднань [3, с. 2].
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Перебудовчі процеси були тісно пов’язані з шкільною
реформою, яка стає її невід’ємною частиною. Проте, відбувається
вона дуже складно. На Всеросійському з’їзді вчителів 1987 р. було
зроблено зауваження на адресу системи просвітництва «всі
працівники народної освіти зобов’язані критично ставитися до
оцінки своєї діяльності», [1, с. 1] «проаналізувати причини
відставання, виробити міри докорінного обновлення методів
навчання і виховання» [1, с. 1].

Роботу педагогічного колективу та органів народної освіти,
щодо здійснення шкільної реформи та покращення їхньої діяльності,
в світлі рішенні XXVII з’їзду партії січневого (1987 р.) Пленума ЦК
КПРС проаналізував міністр просвітництва Г. П. Веселова. Було
наголошено на тому, що вчителі підтримують масштабну програму
з пришвидшення соціально-економічного розвитку країни. Проте, в
початкових класах вони не приділяють потрібної уваги моральному
вихованню, роботі з розвитку індивідуальних навичок учнів. Знання
сільських учнів нижчі порівняно з міськими. Майже жодних змін не
відбулося в викладанні російської мови, рідної мови, математики,
хімії, фізики, великі проблеми з вивчення інформатики та
електронно-вирахувальної техніки. Значна частина вчителів не
формує, згідно реформи, історичне та економічне мислення учнів. У
складній ситуації знаходилося викладання курсу літератури,
естетичного виховання та іноземної мови. Позитив можна побачити
лише в змінах, які відбулися в трудовому вихованні. Було зазначено,
що за суспільно-виховними школами закріплено більше пятидесяти
тисяч базових підприємств. 99% учнів старших класів навчало по
300 масовим професіям [1, с.2 ]. Доповідач на з’їзді Г. П. Власова
дійшла висновку, що проект нової постанови суспільноосвітньої
школи не у всьому відповідає духу реформи, не стимулює її розвиток,
не розкриває демократизації діяльності школи [1, с. 2].

Щодо профтехосвіти по виконанню рішення XXVII з’їзду
КПРС доповідь зробив В. А. Казначеєв. Він зазначив, що в
профтехосвіті значно збільшилася заробітна плата викладачів і
майстрів, здійснюється комплекс заходів з покращення соціально-
побутових умов учнів. До позитивних тенденцій розвитку
профтехосвіти було віднесено наступні моменти: сформульовані цілі
програми з навчання машинобудівного, топливно-енергетичного та
будівельного комплексу; введено нові предмети з інформатики та
вирахувальної техніки. Головною ж проблемою залишалося
забезпечення якості підготовки робітників потребам сьогодення, а
тим паче завтрішнього дня. Відлунювало безініціативність,
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інертність окремих працівників профтехучилищ, яким зручно було
працювати за старими методами [1, с. 2]. Делегати з’їзду вчителів,
аналізуючи хід перебудови в народній освіті та профтехосвіті,
дійшли висновку, що реформа – це справа всенародна, вона
просувається складно і тому вимагає до себе постійної уваги [1, с. 2].
На думку директора Інституту світової літератури ім. Горького
Ф. Кузнєцова, серед інтелігенції почали визрівати небезпечні та
складіні процеси, які потрібно направити в правильне русло. Для
цього було необхідно виявити повагу до всіх національностей, до
всіх республік [2, с. 87-88].

У травні 1989 р. відбулося засідання Ідеологічної комісії ЦК
КПРС. Крім членів Комісії, в ньому взяли участь засоби масової
інформації та видатні вчені-суспільствознавці. У ході зустрічі
зазначалося, що не вирішеними залишається ряд ключових аспектів
теорії міжнаціональних відносин – розуміння сутності нації та
етичного розвитку народів. Все це вимагало якісно нових підходів,
розробки сучасної концепції міжнаціональних відносин. Було
наголошено на необхідності глибокого наукового аналізу двох
головних тенденцій у сфері міжнаціональних відносин, а саме –
інтернаціоналізації, зближення нації і народності до росту
національної свідомості та потреби в національному розвитку. Разом
з тим, було відмічено небезпеку абсолютизації національної ідеї, її
відриву від ідеї інтернаціоналізму [4, с. 75-76].

Величезна увага членами комісії надавалася розгляду
комплексу національно-культурних проблем. Відзначалося, що не
скрізь двомовність була нормою. Мало місце утискання національної
мови, небажання частини російського населення володіти мовою
народу республіки, в якій воно проживало [4, с. 77].

Серйозне занепокоєння викликав і той факт, що в національній
освіті продовжувався процес скорочення кількості тих, хто читає,
навчається та розмовляє на рідній мові. За даними соціологічних
досліджень, які проводилися в містах автономних областей, 40%
молоді взагалі не знало рідної мови або володіло нею слабко. Варто
зазначити, що не скрізь було створено умови для вивчення мови [2,
с. 84].

Науковець з інституту етнографії Ю. Бромлей наголошував, що
під приводом гласності та перебудови засоби масової інформації,
особливо суспільно-літературні журнали, говорять про шкоду
двомовності у розвитку пізнавальних особливостей дітей, у той час,
коли світова практика наголошувала, що саме знання декількох мов
розширює інтелект дитини [2, с. 86-87].
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Зі свого боку В. Михайлов замісник завідувача державно-
правовим відділом ЦК КПРС, єдиним виходом, щодо мовного
питання, вбачав у можливості надання республікам на власний
розсуд, демократичним шляхом вводити державну мову [2, с.87].

Свою позицію, щодо національного питання висловив і
Г. Ягодін, який зазначив, що згідно статистики спостерігається
тенденція зі зменшення кількості націй, народностей, етнічних груп.
Він наголосив, що з точки зору шкільної освіти, дуже важливо
забезпечити нацонально-російську та російсько-національну
двомовність. Цей принцип у різних республіках здійснював по-
своєму. Зокрема в Україні він був прийнятий по суті. Крім того,
Ягодін зазначив, що «ряд республік вважає, що національна мова,
має бути захищена як державна, а російська, й так вижеве. Не
потрібно конституювати її права, тому що більшість населення в
інтересах дітей і так вибере мову для освіти російську» [2, с. 82].

У своєму виступі секретар ЦК Компартії України Ю. Єльченко
зазначив, що на Україні гостро відчувається національна та
міжнаціональна проблема, існує теоретична плутанина, недостатньо
певно трактується принцип двомовності. Багато хто не може вловити
практичний сенс цієї формули, сферу застосування національно-
російської двомовності. Назрівало питання про державну
національну мову [2, с. 82].

Величезна надія покладалася у вирішенні національного
питання на науково-освітню інтелігенцію. 5 травня 1989 року, навіть,
було внесено ряд конкретних пропозицій. А саме – розширити
мережу газет, журналів, видавництв, студій телебачення на
національній мові; продовжити практику проведення теоретичних та
науково-практичних конференцій з актуальних питань
міжнаціональних відносин; налагодити випуск на ці теми сучасних
книг та брошур [4, с. 77].

Було висловлено припущення про важливість створення якісно
нових підручників з історії народів СРСР, які б об’єктивно
відобразили минуле [4, с. 77]. Зазначалося, що підручники історії
СРСР не будуть переписані, то проблема інтернаціонального
виховання не буде вирішена. Історія СРСР , має бути історією народів
СРСР, зазначив В. Михайлов [2, с. 87].

Отже, рушійною силою всіх перетворень в системі освіти,
мови, посиленні націоналістичних тенденцій була науково-освітня
інтелігенція, яка мала на новий лад перелаштувати освітній процес,
зробити його сучасним та новаторським. Незважаючи на значний
рівень ідеологізації радянської інтелігенції (а на це була спрямована
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вся система її підготовки), прогресивна частина творчої еліти
України відіграла ключову роль в суспільно-політичному житті доби
перебудови.
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КОНЦеПЦіЯ «ЗаХиСтУ рОСіЙСЬКОЇ діаСПОри» В
КОНтеКСті рОСіЙСЬКОЇ ВОЄННО-ПОлітиЧНОЇ

дОКтриНи «ГіБридНОЇ ВіЙНи»

Анотація: В статті аналізується концепція російської «гібридної
війни» з кінцевою метою виявити в рамках цієї концепції етнополітичну
компоненту. Розуміючи крайню актуальність означеної концепції
(зауважимо, остаточно не представленій у вигляді повноцінної
формалізованої воєнної доктрини) для розуміння сучасної російської
гібридної війни проти України, характеризується логіка напрацювання
російським військово-політичним керівництвом ідеології означеної
доктрини. На основі огляду подій основних воєнно-політичних кампаній,
ініційованих Російською Федерацією на пострадянському просторі
впродовж 90-х рр. ХХ ст. – 2000-х рр. ХХІ ст. демонструється, як і коли
відбувався відхід до некласичних форм воєнно-політичного протистояння.
До таких форм віднесено: «тактику заперечення» (вперше апробована у
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радянській інтервенції до Литви в 1991р.), тактику фашизації політичних
опонентів і квазідержавних утворень (Придністровська кампанія),
інтеграції традиційної армійської операції із суттєвими частками
нетрадиційної тактики ведення війни, опір на парамілітарні структури
та псевдомиротворчі операції і псевдогуманітарні місії (чеченські війни),
потужна інформаційно-пропагандистська кампанія (інтервенція до Грузії
у 2008р.). Водночас, акцентується, що головною компонентою, яка ставала
підставою для розв’язання конфлікту, здійснення інтервенції,
обгрунтування рішень у мас-медійному і дипломатичному дискурсі щоразу
була етнополітична складова, зачасти виражена у формі концепції
«захисту російської (російськомовної тощо) діаспори».

Ключові слова: російська гібридна війна, етнополітична складова,
концепція «захисту російської діаспори», концепція «захисту
російськомовної громадськості».

Постановка проблеми. Російська гібридна війна, розпочата
проти України у 2014 р., про що неодноразово наголошено
українськими політиками і насамперед, Президентом України,
триває, і очевидним є той факт, що «загроза зі Сходу» - очевидна на
довгу історичну перспективу. Однією із фундаментальних основ цієї
війни є політичний сепаратизм, вуальований етнічно-
територіальними, мовно-лінгвістичними, історичними формами. При
цьому, відповідно до Закону України «Про основи національної
безпеки України», прояви сепаратизму становлять загрозу
національній безпеці України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
осмислення нових форм війни, її гібридних версій сьогодні постає у
фокусі чималої вітчизняної і зарубіжної аналітичної спільноти. В
Україні маркерну роль відіграють аналітичні звіти і наукові
публікації фахівців Інституту стратегічних досліджень під
керівництвом академіка В.П. Горбуліна [1; 3; 7].

Чималим є доробок військових спеціалістів. Зокрема, перший
заступник Міністра оборони України д. війс. наук, професор І. Руснак
представив серйозний аналіз специфіки оборонного будівництва в
умовах «гібридної війни» [5], обгрунтовує варіанти своєчасного і
адекватного реагування на її виклики [6]. Привертає увагу серія
публікацій у збірниках наукових праць Центру воєнно-стратегічних
досліджень Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського [2; 8; 9].

Значними є також напрацювання іноземних авторів,
насамперед – європейців та американців [10-16].

Метою статті є аналіз доктринальних основ російської
«гібридної війни» з визначенням у ній місця етнополітичної
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складової. При цьому головними завданнями розуміються:
комплексна характеристика доктринальних основ російської
«гібридної війни»; визначення місця етнополітичної складової у
означеній воєнній доктрині; визначення головних форм
етнополітичної складової у доктрині «гібридної війни»: концепції
«захисту російськомовної діаспори» (першочергово),
етнополітичного сепаратизму, етнічного тероризму та ін.

Виклад основного матеріалу. У своїй недавній роботі
«Технологія перемоги» [4] Ігор Панарін, провідний російський
ідеолог, пропагуючи російську інформаційну війну, похвалявся
майже бездоганною російською операцією із захоплення і
приєднання Криму. При цьому він, наголошуючи на
неоконсервативних ідеалах справедливості, духовності та
«правдивої» свободи, високо оцінив використання шантажу, терору,
прямого обману та інших неконвенційних засобів, до яких вдалася
Росія для дезорганізації Заходу.

Російська анексія Криму і вторгнення у Східну Україну в 2013-
2014 рр. продемонстрували радикальний відхід від парадигми
традиційної війни ХХ століття, а також те, що після розпаду
Радянського Союзу має місце ефективна еволюція московських
технологій: Прибалтика (1990-1991), Придністров’я (1990-1992),
Чечня і Дагестан (1994-2009), російсько-грузинська війна 2008 р. В
цілому цілі Москви у кожному конкретному випадку варіюють – від
прямої анексії до створення і контролю ослаблених держав на всій її
периферії. Важливо відмітити, що російські нетрадиційні методи
ведення війни заперечують положення статті 5 Конвенції Хартії
НАТО, оскільки цей договір посилається на колективну оборону у
відповідь на «збройну» атаку іншою країною. Тому впродовж
кампанії в Україні Москва неодноразово спростовувала залучення та
використання контрольованих місцевих адміністрацій і обману, щоб
уникнути стигми, пов’язаної із звичайним збройним вторгненням.

Формування доктринальних основ сучасної неконвенційної
(«гібридної») війни розпочинається ще наприкінці радянської епохи.
Різкий колапс Радянського Союзу в 1991 р. призвів до того, що Росія
почала швидко втрачати здобуте нею місце у світовому порядку.
Реакційні елементи всередині уряду, служби розвідки та збройні сили
одразу узгодили свою діяльність з новою економічною елітою та
елементами російської православної церкви, бажаючи відшкодувати
втрату імперії. Отже, ще до де-юре розпаду СРСР, Москва стала
знову утверджувати свій контроль над колишніми радянськими
республіками. Методи втручання при цьому еволюціонували від
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одного конфлікту до іншого, російські лідери шукали найбільш
ефективних методик упокорення слабких, уникаючи прицьому
стигми відвертого імперіалізму, прямого вторгнення та війни з
Заходом.

Інтервенція до Литви (1991р.)
Коли країни Балтії (Литва, Естонія та Латвія) декларували

незалежність, оголосивши колишню радянську анексію цих
республік (у 1940-х рр.) незаконною, радянський уряд під
керівництвом Михайла Горбачова відповів, завдавши удару по Литві.
Уряд Вільнюсу проголосив свою незалежність у березні 1990 р. Але
наступні місяці характерні економічною кризою, нестримною
інфляцією, політичними потрясіннями та етнічною напруженістю,
коли проросійське населення (здебільшого етнічні росіяни та
промосковські поляки) протестували, заявляючи про дискримінацію.
Проблема «російської діаспори» стала універсальною темою в цій
та майбутніх російських інтервенціях. Захист етнічних росіян,
декларований як справжня мета, став зручним конвенційним
механізмом, за яким Москва могла б виправдати військове
вторгнення.

Під час січневих подій 1991 року росіяни здійснювали
політичний тиск через контроль над литовською Комуністичною
партією та Рухом Єдності, які агітували проти державної
незалежності. Російські куратори здійснювали пропаганду та
організовували учасників протестів, які тільки на перший погляд
були спрямовані проти росту цін на споживчі товари, але насправді
були націлені проти ініціатив незалежної Литви. За цими подіями
пішли демонстрації, під час яких робляться спроби штурмувати
урядові будівлі – тактика, яка буде повторюватися в майбутніх
конфліктах. З Москви розгортаються військові сили, які заходять до
країни ніби для забезпечення правопорядку. При цьому війська
захоплюють ключові урядові будівлі та медіа-інфраструктуру.
Одночасно литовська Комуністична партія оголосила, що її
Національний комітет порятунку є єдиним легітимним урядом
Литви. Радянські війська продовжували штурм і зайняття державних
установ, а беззбройні цивільні в той час організовували протести і
демонстрації проти агресії.

Коли через незалежне телевізійне мовлення вдалося передати
відчайдушні благання, в світі осуджують радянське вторгнення, на
Москву розпочинається міжнародний тиск. Ця ситуація призвела
до застосування іншої тактики, яка буде повторена та
відпрацьована у майбутніх акціях – заперечення. М. Горбачов і
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його міністр оборони заперечують, що Москва здійснює будь-які
військові дії в Литві, стверджуючи, що «буржуазний уряд» там сам
ініціював конфлікт, застосувавши агресію проти етнічних росіян.
Проте надалі міжнародна і внутрішня реакція на агресію змусили
таки Москву припинити масштабну військову операцію, і натомість
перейти до тактики невеликих рейдів та залякування. Врешті 31
січня Радянський Союз підписав з Литвою договір, а подальші
вибори продемонстрували масову народну підтримку незалежності.

Росіяни врахували свій перший після закінчення холодної
війни урок: звичайні масштабні операції проти суверенних
держав привертають небажану увагу, спричинюють
міжнародний тиск і внутрішній протест в Росії. Для того, щоб
зберегти контроль над державами периферії, слід
використовувати владу в більш прихованому, вуальованому
вигляді.

Інтервенція до Придністров’я (1990-1992 рр.)
Розпад Радянського Союзу призвів також до міжетнічної

напруженості в Молдові. Народний фронт там агітував за більш тісні
зв’язки з Румунією, визначення молдовської мови як єдиної
офіційної мови, повернення до латинської абетки. В умовах
горбачовської перебудови і гласності антирадянські симпатії
зростали, і етнічні слов’яни в Придністров’ї і Гагаузії, проявляючи
схильність до збереження зв’язків з Союзом, формують окремий
уряд, який декларує автономію від іншої частини Молдови. Війна
спалахнула в 1992 році, коли Кишинів спробував військовою силою
придушити сепаратистські збройні формування в Придністров’ї.
Москва одразу звертається до випробуваної тактики вирішення
проблем на своїй периферії: для допомоги тираспільським
сепаратистам відсилаються козачі добровольчі загони. Протягом
декількох місяців придністровські ополченці і козаки, за підтримки
радянської 14-ї армії, воювали з молдавськими силами, які мали
підтримку з боку Румунії. Стратегія динамічної малої війни
зумовлювалась військовою слабкістю Молдови та політичною і
військовою міцністю Придністров’я. Останнє відбулося через сильну
етнічну російську більшість на спірній території на східному березі
Дністра і залишки радянської 14-ї армії, які залишилися в цьому
районі. Окремі офіцери, які мали сильні місцеві зв’язки, приєдналися
до сепаратистів, інші пропонували свою підтримку, надаючи зброю
та амуніцію, організовуючи підготовку бойовиків. 3 липня 1992 року
командувач 14-їармії віддає наказ на масований артилерійський удар
по молдавським силам, ефектно знищивши їх і припинивши цим
військовий конфлікт.
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Таким чином, Придністров’я стало однією з чотирьох
«заморожених республік» – квазіправових держав, що залишилися
від радянської окупації. На випадок майбутніх конфліктів
російські стратеги в Придністров’ї затаврували опозицію як
фашистів, які намагаються встановити нелегальне урядування
над етнічними меншинами.

Інтервенція до Чечні (1994-96 рр.)
У вересні 1991 р. шляхом громадянського перевороту було

повалено комуністичний режим у Чечні, єдиній з колишніх
федеральних областей, що не дійшли згоди з Росією під час краху
Радянського Союзу. Президент Б. Єльцин спробував придушити
повстання внутрішніми військами, але російські війська були оточені
і змушені відійти. У 1993 р. уряд Чечні оголосив повну незалежність
від Росії. Подальший вихід (добровільний чи примусовий), за
висновками російських фахівців, викликав серйозний спад в
економіці. У відповідь на проголошену незалежність на чеченський
кордон спрямовуються війська, розміщені у Південній Осетії. Росія
починає надавати фінансування, зброю, забезпечує навчання і
керівництво чеченської урядової опозиції, а в 1994 році російські
війська приєдналися до повстанців в двох нападах на чеченську
столицю Грозний, що врешті закінчилося для них катастрофою.
Впродовж цієї кампанії Росія повторила свої нетрадиційні методи
ведення війни – тактику постачання найманців і добровольчих сил,
заперечуючи причетність і використовуючи власні сили в підтримці
повстанців. У грудні 1994 року Росія почала тотальну інтервенцію,
спрямовану на знищення уряду Джохара Дудаєва. При цьому багато
хто в російській армії та уряді протестували проти війни,
наполягаючи на тому, що це призвело б до нової тупикової ситуації,
як в Афганістані.

Песимістичні прогнози збулися дуже швидко. Пригнічені,
дезорганізовані російські війська спіткали серйозні невдачі. Через
погану підготовку російських призовників і невдале керівництво
російські війська завдали жахливих втрат цивільному населенню, в
тому числі тим, хто спочатку підтримував інтервенцію, а серед них
було чимало етнічних росіян. Після кількох місяців кровопролитних
боїв росіяни нарешті зайняли Грозний, але ціною загального осуду
кампанії, втому числі від колишнього радянського лідера
М. Горбачова. Війна видозмінилась, перед російськими військами
постала потреба взяти під контроль всю країну. Суспільна довіра до
Б. Єльцина різко впала. Нового і небезпечного виміру війна набула,
коли верховний муфтій Чечні оголосив джихад проти російських
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окупантів, відкриваючи перспективу широкої ісламістської війни
проти Росії. В останній день серпня 1996 року урядом Росії було
підписано угоду про припинення вогню з чеченськими лідерами.
Перша чеченська війна закінчилась.

Як і в литовському конфлікті, Москва знову переконується,
що великомасштабне використання звичайних армійських сил з
метою нав’язати свою волю на периферії викликало більше нових
проблем, ніж тих, що за їх допомогою було вирішено. Завдання
забезпечення російського контролю над регіонами і державами
залишалися, але керівництво Росії почало обмірковувати інші,
більш ефективні методи для вирішення конфліктів. Поточна
війна на Кавказі більше потребувала традиційної армійської
операції, але й частка нетрадиційної тактики ведення війни
зросла у російських планах.

Дагестан і друга чеченська війна (1999р.)
Радикальні ісламісти в межах Чечні не задовольнились

політичними здобутками Першої чеченської війни. Вони мали намір
створити Ісламську державу, приєднавши до Чечні Дагестан. З цією
метою вони організували двотисячну бригаду джихадистів і
перетнули кордон з Дагестаном, щоб допомогти там ісламським
сепаратистам. Реакція місцевої влади та її підтримка Росією були
повільними, що дозволило заколотникам захопити кілька сіл. З часом
Росія таки організувала ефективну контратаку з використанням
наземних військ і сильних повітряних атак. Ключем російського
успіху став провал очікувань ісламістів, які планували отримати
значну підтримку від дагестанського населення. Замість цього,
місцеві жителі почали сприймати чеченців як окупантів і релігійних
фанатиків. Російські війська відтіснили чеченців назад до Чечні і
розпочали авіаудар проти їх цитаделей. Цей успіх привів до другої
чеченської війни. Після війни в Дагестані ФСБ Росії звинуватила
олігарха Бориса Березовського в змові з чеченцями. Той скористався
ісламістами, щоб спровокувати війну у Дагестані, яка зініціювала
врешті нову російську війну проти агресивної сепаратистської Чечні,
забезпечивши тим самим доступ до багатого на мінеральні ресурси
регіону. Справу не було доведено до кінця, але діяльність
Б. Березовського і подальша його опозиція до В. Путіна (на той час
глави ФСБ) підкреслили зростаючу роль в тогочасній Росії
олігархічних еліт і необхідність налагоджувати співпрацю між ними
та владою. Олігархи можуть становити загрозу для програм вже
президента В. Путіна, оскільки, як зазначав Б. Березовський у своєму
інтерв’ю, російські капіталісти часом змушені втручатися в політичні
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процеси в якості противаги колишнім комуністам, «які ненавидять
демократію і мріють про відновлення втрачених позицій». Якщо
В. Путін і його реакційні союзники сподівалися відвоювати статус
Росії як великої держави і регіонального гегемона, вони змушені були
солідаризуватися з олігархами. Те, що вони були ефективні в
минулому, має вирішальне значення для сучасної російсько-
української війни.

У результаті успіху проти Ісламської Інтернаціональної
бригади в Дагестані, росіяни вторглися в Чечню, щоб продовжити
боротьбу і відновити контроль Москви над регіоном. Це була перша
війна В. Путіна в якості нового прем’єр-міністра Російської
Федерації. Серія вибухів, пов’язана з дагестанськими сепаратистами
і їх чеченськими союзниками, послужили каталізатором для
вторгнення. Об’єднуючись з проросійським ополченням проти
ісламістів, росіяни швидко маневрували на річці Терек, осадили
Грозний і методично захопили місто, в значній мірі зруйнувавши
його при цьому.

Розробники та керівники операції під час цього вторгнення
врахували важкі уроки першої чеченської війни. Звичайні атаки були
більш продуманими і обережними, частина російських сил
зосередилась на забезпеченні своїх тилів проти атак повстанців та
терористичних атак. Протягом весни 2000 р. росіяни переміщують
бойові дії у гірські райони, де знищують залишки повстанських груп,
в тому числі розрізнені банди іноземних ісламських бойовиків.

Після початкових загальновійськових операцій російський
уряд намагається перекласти врегулювання подальшого конфлікту
на місцевих представників, в першу чергу на чеченські поліцейські
сили.

Використання вдало підібраних посередницьких інституцій
стало ще однією ключовою особливістю російських
нетрадиційних методів ведення війни на периферії. ФСБ і МВС
були агентствами, які координували таких посередників –
організаційна техніка, яка буде застосовуватись в майбутніх війнах.
З 1999 до 2009 р. Москва проводить послідовну кампанію, яка
ефективно руйнує ісламський заколот в Чечні і забезпечує
відновлення контролю Росії в регіоні.

Політична і економічна ситуація в Чечні стали ключовим
фактором, що забезпечив російський успіх. Сепаратистський уряд
виявився не в змозі ефективно управляти економікою і швидко
втратив підтримку населення. Розрив між сепаратистським лідером
Асланом Масхадовим та ісламістами, а також зростаюча сила
незалежних воєначальників обумовили фрагментацію політичних
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кордонів регіону, який дозрів для експлуатації росіянами. Такі умови
дозволили їм виступити врешті визволителями і захисниками,
забезпечивши Москву прийнятним обґрунтуванням для вторгнення.

Війни в Чечні і Дагестані характеризувалися надмірним
застосуванням сили і невибірковим застосуванням насильства по
відношенню до цивільних осіб. Звинувачення та візуалізація
результатів вторгнення Росії вплинули на внутрішньополітичні
опори В. Путіна і спричинили непотрібну критику з боку
правоохоронних організацій та міжнародної спільноти. Якщо
внутрішнє невдоволення було технічно вирішено обґрунтуванням
потреби війни, чим уряд зміг відхилити звинувачення в агресії, то
глобальне обурення загибеллю цивільного населення і зростаюча
проблема біженців врешті змусили путінських стратегів із
військових і розвідувальних служб передати контроль над
поточною операцією проти повстанців надійним посередникам
(тобто місцевим ополченцям та імпортованим воєнізованим
загонам, які використовувались замість звичайних російських
військ).

Інтервенція до Грузії (2008 р.)
На початку 1990-х років Грузія прагнула відновити контроль

над двома регіонами – Абхазією і Південною Осетією, але російська
підтримка сепаратистів зірвала план і залишила дві області з
фактичною незалежністю. Громадяни Росії з російськими
паспортами становили більшість населення в Південній Осетії, і
перед фактом подальших спроб з боку Грузії відновити там контроль,
В. Путін вирішив посилити російський контроль. Грузинські заяви
про наміри вступити до НАТО і той факт, що нафтопровід Баку-
Тбілісі-Джейхан проходить через всю країну підсилили наміри
Москви упокорити Грузію.

На початку літа 2008р. В. Путін здійснює серію залякувальних
ходів, у тому числі прольоти російських літаків, введення більшої
кількості сил (під виглядом миротворців або ж підрозділів
залізничних ремонтників) до Абхазії і Південній Осетії, а також
проводить навчальні військові маневри в регіоні. Президент США
Джордж Буш відправляє до Тбілісі з офіційним візитом
держсекретаря Кондолізу Райс, американські війська проводять
спільні навчання з грузинськими колегами. В. Путін і його союзники
в Москві розцінили це як американське втручання на російській
периферії.

Ситуація загострюється на початку серпня. У Південній Осетії
війська почали обстрілювати грузинські села, грузинські війська
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відповіли. Росіяни збільшують військовий контингент і
розпочинають евакуацію цивільних осіб з регіону. Грузини
здійснюють напад на Південну Осетію,спочатку захопивши ключове
місто Цхінвалі. Росіяни розгорнули підрозділи 58-ї армії, які разом з
десантниками вступають у бій. 11 серпня грузинські війська були
витіснені з регіону. Російські сили після цього переходять у наступ
на Грузію, захоплюють місто Горі, під загрозою виявилась столиця
Тбілісі. Одночасно було відкрито другий фронт проти Грузії в Абхазії
та прилеглих до неї районах.

Упродовж усієї операції росіяни поперемінно то заперечували
свою причетність, то перебільшувати розміри і діяльність своїх сил.
Вони також ввели використання інформаційної війни в небачених
масштабах. Російські оперативники використали кібервійну і
сильну пропаганду, щоб нейтралізувати можливості ведення
грузинами бойових дій і паплюжити їх в пресі як агресорів, навіть
звинувачуючи в геноциді. Російські військові привезли до театру
військових дій журналістів для зміцнення російських меседжів щодо
захисту населення від грузинської агресії. Москва ретельно
управляла телемовленням як удома, так і зовні, підкреслюючи
звірства, які грузини нібито завдавали населенню Південної Осетії.
Російські збройні сили проводили помітно краще грузинську війну,
ніж то було в чеченських війнах, почасти через оновлену армію
професійних військових замість призовників. Проте сильна
грузинська ППО була все ще в стані обмежити використання
російських військово-повітряних сил, що ускладнювало розвідку і
швидкість розгортання російських повітрянодесантних військ. У
цілому, російські лідери розглядали відносний успіх грузинської
операції як індикатор необхідності продовження модернізації
армії.

Висновки. За результатами вивчення ініційованих Росією
військових конфліктів впродовж 90-х-2000-х рр., бачимо, що вже з
сер. 90-х рр. воєнна доктрина пришвидшено еволюціонує до
концепції «гібридної війни». При цьому ключовими особливостями
російської нетрадиційної війни вздовж її периферії стають:

використання місцевих виразників своїх інтересів, коли це1)
можливо;
відхилення міжнародної критики і внутрішньої політичної2)
реакції;
використання інформаційної війни, включаючи пропаганду і3)
кібервійни;

87

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції



політична обробка груп населення і маніпуляція економічними4)
настроями.
активне стимулювання етнічних конфліктів, насамперед в5)
контексті проблеми захисту «російської діаспори»,
«російськомовної громадськості» та проросійських спільностей
і груп.

Усі ці чинники, врешті, відіграватимуть роль в інтервенції Росії
в Україні у 2014-15 роках. Не втратили актуальності вони й наразі,
допоки неврегульованими залишаються проблеми анексованого
Криму, окупованого Донбасу та імперських амбіцій Російської
Федерації.
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УдК: 32.019.5:741.5
Андрій  Сніжко 

(м. Київ)

КОМіКСи В СиСтеМі ПОлітиЧНОЇ ПрОПаГаНди

Стаття присвячена питанню використання коміксу в системі
політичної пропаганди світу. 

Ключові слова: комікс, ідеологія, пропаганда, політика,
інформація, вплив, маніпуляція, війна, агресія.

The article discusses the question of using comics in the system of
political propaganda of the world

Key words: comics, ideology, propaganda, policy, information,
influence, manipulation, war, aggression.

В сучасному світі комікси сприймають переважно як
продукцію розважального жанру, книжкову мультиплікаційну
продукцію про неймовірних героїв для дітей. Проте глибші
дослідження таких матеріалів, історія коміксу загалом дають
підстави говорити про істотний вплив коміксу на політичне,
соціальне та культурне життя суспільств, країн, цілих поколінь людей
по всьому світу. Вони знаходять своє найширше застосування в
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системі пропаганди задля впливу на свідомість громадян незалежно
від їх вікових, гендерних, освітніх чи професійних ознак.

Дослідженням коміксів присвячували свою роботу такі класи
політології та комунікативістики як Г.Лассвел чи Г.Почепцов. Поза
тим питання розкривається і у працях молодих вчених Н.Космацької
чи О.Гудошник. 

Перші звернення до мальованих ілюстрацій, які збурили
свідомість мас, американські художники-графіки робили ще
наприкінці 1930-х. Тоді все це більше скидалося на класичну
карикатуру – без ідеалізованих героїв, хоча стилістично дуже схоже
на повнокольоровий сучасний комікс. 

Звичайний газетяр Джо Саймон, який пізніше стане одним з
батьків класичного коміксу, малює американських орлів та дядька
Сема для патріотичного таблоїда «Патріот». Влітку 1939 суспільство
та політикум спантеличує обкладинка цього видання, на якій
зображена статуя Свободи, довкола якої щосили вибухають
феєрверки, а весь цей салют збоку споглядають європейські
диктатори Сталін, Гітлер та Муссоліні, прицінюючись до ситуації.
Таким чином журналісти намагалися спровокувати велику
суспільно-політичну дискусію про доречність і ризикованість
ізоляціонізму США в тогочасній світовій політиці. Адже тоталітарні
режими вже почали кроїти Європу та світ на свій лад, а в самій
Америці Нацистська партія США вільно збирала понад 20-тисячні
демонстрації з критикою демократії та закликами до повалення
чинної влади.

А вже півроку-рік американські сподівання на Велику
Британію, яка легко подолає Третій Рейх, почали розсіюватися, а самі
США готуватися до можливої війни. 

На початку 1941 р., той самий Джо Саймон разом з колегою
Джеком Кірбі створюють образ абсолютного американського
патріотизму «Капітана Америку», а пізніше – ще низку легендарних
героїв. Це дає життя класичним коміксам, без яких вже важко уявити
типову родину в США. У першому ж номері видання Капітан б’є
пику самому фюреру та його численним нацистським посіпакам, які
вже схилилися над картою Штатів.

Зрештою, всі ці мультяшні герої дуже добре виконали свою
роботу з мобілізації та єдності мас, як проти зовнішнього ворога, так
і внутрішнього. Вдалий досвід американського воєнного комікса та
мультика був використаний не раз і після війни, і не лише в США.

Успіх таких інформаційних продуктів пов’язують зокрема зі
спрямованістю на задоволення попиту свого споживача, який
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вимагає зручності сприйняття, спрощеного смислового простору
(передбачуваності, повторюваності), емотивності [1, с. 16].

Україна вже третій рік у стані неоголошеної війни зі східним
ворогом, який, особливо в останній період, зробив ставку на не пряму
військову конфронтацію, а на диверсії та інформаційні спецоперації.
Як не дивно, але в цьому підривному інструментарії чинне місце
займає той-таки комікс.

На жаль, за роки війни в самій Україні так і не сформувалася
чітка взаємодія між державними органами та недержавними
інституціями, що провадять (чи можуть) пропагандистсько-
інформаційну діяльність, як це було, зокрема, у США. Хоча
керівництво Міністерства інформаційної політики у січні 2017 року
говорило про пріоритет розвитку українського сучасного коміксу і
плани сприяти цьому. Проте потуги використати комікс та мультик
на вітчизняному інформаційному фронті поки що походять лише з
ініціативи окремих персоналій та волонтерських груп, і є вкрай
спорадичними.

Популярність українських коміксів останніх років досягається
через розвиток коміксу світового та з потужним транснаціональним
наративом героїки як такої [2, с. 19].

Взагалі, із повноцінним коміксом, тим більше таким, який би
торкався соціально-політичної тематики, в Україні є проблеми. Він
лише зароджується. Раніше цю нішу сяк-так намагалася заповнити
традиційна карикатура, але вона так і не спромоглася (від)народити
пізнаваних національних героїв – усіх тих «котигорошків», «козаків»,
«пізнайок», які сьогодні так потрібні країні для ідеології та
національної безпеки. Подекуди здається, що створити таких героїв
нам теж допоможуть зарубіжні фахівців, адже сумнозвісним подіям
в Україні видання за кордоном часто приділяють не менше уваги, ніж
національні медіа, і роблять це досить таки якісно. Тут можна
згадувати і численні замальовки широковідомого французького
видання «Шарлі Ебдо», й комікси в Інтернеті Антона Чадського.

Останній є громадянином Росії, що через свої політичні
позиції, викладені зокрема у коміксі, змушений був емігрувати до
України, де працює і нині. У 2011 р. він створив образ антигероя
Рашки Квадратного Ватника [3]. Це такий собі спаплюжений і
радянізований аналог американського Губки Боба, який втім
прийшовся до смаку багатьом російськомовним читачам. Він мріє
про СРСР, Сталіна, активно підтримує псевдореспубліки, критикує
Україну та Захід, але з цими своїми переконаннями постійно
потрапляє в халепу: то його пускають «в роздачу» в сталінських
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концтаборах, то підривають в машині на Донбасі, як було з одним з
лідерів тамтешніх російських терористів. Простіше кажучи, невдаха
по життю…

Не так давно у російського Ватника з’явився український
брат – Вишиватник, якого бурхливо зустріло українське суспільство.
Цей антигерой увібрав найгірші риси українства, а своїм життєвим
кредом робить пошук тотальної зради.

за ініціативи та кошти волонтерів у 2017 р. створено
соціальний комікс для дітей та підлітків з прифронтових територій
«Савка і Баклан. Замінована прогулянка». Проект реалізовано
художником-ілюстратором Сашком Ком’яховим. Це досить якісна,
цікава та доступна для дитячої аудиторії робота, яка розповідає як
поводитися, якщо ти наштовхнувся на міни чи гранати, як
допомагати ближньому. Хоча його герої – прудкий лис і баклажан-
розбешака – позбавлені особливої харизми і навряд чи стануть
чимось більшим, ніж персонажами одноразового проекту.

Значно краще виглядає ситуація з коміксом про захисників
Донецького аеропорту – «Кіборги», який побачив світ наприкінці
2016 і активно поширюється в цьому році, претендуючи навіть на
роль серійного проекту, як це і має бути з класичним коміксом.
Цікаво, що його одразу видали в україно- та англомовних версіях.
Героїв для цього видання не придумували, а взяли із життя, з подій
боїв за ДАП. Це прості солдати та офіцери, які своїм подвигом
довели, що можуть бути взірцем для українського суспільства, на ділі
показувати, що таке патріотизм, героїзм, боротьба за свободу.
Подібний підхід є досить унікальним в історії коміксів і справді може
стати своєрідною українською «інформаційною бомбою».

Поза тим говорити про створення ефективної системи протидії
російській пропаганді, з коміксом зокрема, про власний якісний
інформаційний продукт наразі не доводиться. Його подальше
створення буде залежати в т.ч. і від використання знань з пропаганди
та маніпуляції в коміксах, здобутих з наукових досліджень. 
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Владислав Ясинчук  

«ФіЗиЧНа ПідГОтОВКа Сил СПеЦіалЬНиХ ОПераЦіЙ:
дОСВід КраЇН НатО та ЄС»

Для України, яка знаходиться в стані відкритого воєнного
протистояння з Російською федерацією актуальним є питання
ефективного забезпечення функціонування новостворених Сил
спеціальних операцій, організації фізичної підготовки
військовослужбовців, раціональному підбору фахівців, тощо. Для
цілісного забезпечення діяльності проведення спеціальних операцій
в різних умовах, вагомими є досвід країн членів НАТО та ЄС, який
використовує у своїй практиці Україна.

Аналізуючи висновки фахівців військової справи, варто
зауважити, що сьогодні, в умовах нових форм та методів ведення
війни, найбільш затребуваними та ефективними у процесі
проведення воєнних операцій вважаються Сили спеціальних
операцій окремих країн.

Отже, аналізуючи вище згадане, варто зазначити, що питання
фізичної підготовки військовослужбовців Сил спеціальних операцій
набуває особливої актуальності в процесі реформування нещодавно
створеного компоненту Збройних Сил України – Сил спеціальних
операцій. 

Питанням ефективного функціонування системи фізичної
підготовки серед військовослужбовців займалися дослідники Ю.А.
Бородін, О.Д. Гусак, С.В. Романчук, Долгополов Л.П., Абазов А.Б.,
Здорова С.В. та інші. Функціонування та діяльність Сил спеціальних
операцій досліджували такі науковці, як Колесник В.Т., Богдан Б.
Серед міжнародних науковців дослідженням цієї проблеми
займалися Веремьєв А. А, Л.Робінсон, Факов А.М., Петров С. тощо. 

Метою даної роботи є: дослідження досвіду фізичної
підготовки військовослужбовців Сил спеціальних операцій країн-
членів НАТО та ЄС щодо формування основних пропозицій по
вдосконаленню фізичної підготовки ССО в Україні. 

Для реалізації даної мети ми запропонували ряд
дослідницьких завдань. Зокрема:

Проаналізувати основні поняття та положення функціонування1)
Сил спеціальних операцій у країнах НАТО та ЄС.
Описати теоретичні аспекти та нормативно-правову базу2)
фізичної підготовки Сил спеціальних операцій в даних країнах.
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Дослідити особливості фізичної підготовки військовослужбовців3)
ССО в країнах НАТО та ЄС та проаналізувати сучасний стан та
актуальні проблеми.
Запропонувати пріоритетні напрямки та шляхи вдосконалення4)
фізичної підготовки військовослужбовців ССО в Україні.

Об’єктом даного дослідження є: Сили спеціальних операцій
країн-членів НАТО та ЄС.

Предметом: фізична підготовка військовослужбовців Сил
Спеціальних операцій країн НАТО та ЄС. 

Причини появи Сил спеціальних операцій як окремої
структури збройних сил варто аналізувати зі сторони історичного
розвитку та сучасних особливостей специфіки західної цивілізації.
Згідно з твердженнями військово-політичного керівництва країн-
членів НАТО, а також командування Об’єднаними збройними
силами (ОЗС) Альянсу, спеціальні операції – це узгоджені за метою,
завданнями, місцем і часом заходи та акції, що здійснюються
формуваннями Сил спеціальних операцій сухопутних військ із
застосуванням специфічних форм і способів дій, які не властиві
силам загального призначення.

Загалом, в залежності від військової доктрини країни, для
реалізації цілей військово-політичного керівництва країни в рамках
проведення спеціальних операцій на ССО покладаються наступні
завдання:

спеціальна розвідка;–
диверсійно-підривна діяльність;–
організація партизанських дій та рухів опору, організація актів–
саботажу з метою порушення його систем державного
управління, управління військами та зброєю, які можуть
проводитись як до, так і після початку воєнних дій;
проведення психологічних операцій і психологічного впливу на–
війська противника спрямованих на деморалізацію населення та
особового складу збройних сил противника, силові
(безпосередні) дії, що обмежені за масштабом, часом, завданням
і місцем проведення на території противника, щодо захоплення,
знищення (виведення з ладу) важливих об’єктів;
ліквідація або захоплення, з подальшою доставкою на свою–
територію визначених посадових осіб, документів, зразків
озброєння та військової техніки;
боротьба з тероризмом, яка включає в себе проведення–
антитерористичних, контртерористичних операцій та операцій,
направлених на ліквідацію наслідків терористичної діяльності;
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боротьба з розповсюдженням зброї масового ураження;–
надання допомоги іноземним державам у забезпеченні їх–
внутрішньої безпеки;
заходи з питань цивільного адміністрування на території–
військового конфлікту;
інформаційні операції.–

Особливості системи фізичної підготовки в Силах спеціальних
операцій полягають в тому, що вона передбачає не лише фізичні
вправи, а й спеціальні лекції, марші-кидки, вправи на витривалість,
боротьбу з ранами та втомою, відповідне харчування.

Враховуючи характер операцій, які проводить відомство
фізична підготовка зорієнтована на виживання в важких життєвих
умовах, витривалості та стійкості організму, перенесення
несприятливих чинників зовнішнього середовища, тощо.

У підрозділах спеціального призначення США,
Великобританії, Німеччини фізичну підготовку здебільшого
спрямовано на розвиток витривалості та вдосконалення військово-
прикладних навичок під час подолання штучно створених і
природних перешкод у сполученні з прийомами рукопашного бою та
стрільбою.

Практичне значення отриманих результатів: на основі
аналізу досвіду проведення фізичної підготовки військовослужбовців
країн-членів НАТО та ЄС було з’ясовано особливості та їх
ефективність. Крім того було приділено увагу, дослідженню цього
питання в Україні, що дало змогу інтерпретувати використання
іноземного досвіду у вітчизняних умовах.

З’ясовано, що фізична підготовка Сил спеціальних операцій
тісно пов’язана з психологічною підготовкою, оскільки виконання
завдань в екстремальних бойових умовах, при різних погодних
негараздах створює надзвичайне психологічне навантаження, яке
може нанівець звести всі фізичні можливості військовослужбовця
спеціального призначення.

Окрім цього впровадження нового досвіду дає змогу
забезпеченню ефективного функціонування Сил спеціальних
операцій та виконання поставлених завдань у різних умовах.

Крім того здійснено аналіз та надано повну характеристику
системи фізичної підготовки Сил спеціальних операцій у провідних
країнах. Зокрема проаналізовано досвід США, Франції, Німеччини,
Великобританії, тощо. Використання методики цих країн на практиці
в Україні дасть змогу сформувати ефективний механізм забезпечення
фізичної підготовки військовослужбовців ССО. 
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