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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Враховуючи позитивні відгуки щодо плідної співпраці редакційних колегій українського науко-

вого журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» (http://www.social-science.com.ua/)
і польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne / Соціально-Гумані-
тарні Науки / Social and Human Sciences» (http://sp-sciences.io.ua/), ми продовжуємо публікацію
в цьому журналі найбільш цікавих статей з редакційної пошти обох видань.

Як відомо, видавцем журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» є Університет
«Україна» (президент — проф. Петро Таланчук, академік Національної академії педагогічних наук),
а видавцем польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne / Соціально-
Гуманітарні Науки / Social and Human Sciences» є польська фундація «Інновація» (президент —
проф. Войцех Помикало, голова редколегії польської «Педагогічної енциклопедії»). 

Об’єднує ці два наукові журнали (як співзасновник) Всеукраїнська асоціація політичних наук
(ВАПН), яка є професійною громадською спільнотою університетських викладачів і науковців сус-
пільно-політичних дисциплін України.

Особливістю такої польсько-української співпраці є використання міжнародних стандартів
оформлення публікацій з відповідними вимогами до якості міждисциплінарних підходів до висвіт-
лення наукової проблематики, окресленої фаховою суспільно-політичною спрямованістю наших
журналів. 

Отже, ми запрошуємо всіх наших читачів і авторів до подальшої співпраці, бажаємо вам нових
наукових відкриттів, ґрунтовних монографій, цікавих статей і, звичайно, успішно захищених док -
торських і кандидатських дисертацій!

З повагою,

ВАЛЕРІЙ БЕБИК, 
доктор політичних, кандидат
психологічних наук, професор,
головний редактор
українського наукового журналу
«Освіта регіону: політологія, 
психологія, комунікації» 

ВОЙЦЕХ ПОМИКАЛО,
доктор педагогічних, кандидат
філософських наук, професор,
головний редактор
польсько-українського наукового
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РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ЯК СКЛАДОВА 
«ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»

Хоружий, Григорій,
доктор філософських наук,  
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна, Київ),
кафедра філософських та соціальних наук,
професор, 
е-mail: g.khoruzhyi@gmail.com

АНОТАЦІЯ
Автор аналізує певні особливості «гібридної» війни, яку веде Російська Федерація проти України, та

її пропагандистську складову, різні інсинуації щодо внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави.
У статті розглядаються спроби  російської пропаганди  активно застосовувати так звану «м’яку силу»
і маніпулювати громадською думкою, що можна вважати інформаційною агресією, спрямованою на
дестабілізацію ситуації в Україні та дискредитацію її міжнародного авторитету. Метою статті є до-
слідити сутність російської пропаганди і показати її роль в  підготовці та здійсненні агресії проти
Української держави. Певна увага приділяється також намаганням російської пропаганди посилити ін-
формаційний вплив на інші країни Європи та США,

Ключові слова: «гібридна» війна, інформація, засоби масової інформації, інформаційна політика,
пропаганда, маніпулювання громадською думкою, дезінформація, агресія, громадянська війна, се-
паратизм, ядерне роззброєння

RUSSIAN PROPAGANDA AS A COMPONENT 
OF «A HYBRID WAR»

Khoruzhyi, Grygorii,
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine, Kyiv),
Department of Philosophic and Social Sciences,
Professor,
e-mail: g.khoruzhyi@gmail.com

SUMMARY
The Аuthor analyzes  cerain features of a hybrid war which Russia is waging against Ukraine and its propa-

gandysts component, various  insinuations about internal and external policy of our state. In the article are considered
attempts of Russian propaganda to actively apply so called  «delicate» power and to manipulate public opinion what
can be considered as an  information aggression, directed to destabilize situation in Ukraine and to  discredit its in-
ternational authority. The article aimes  to explore the essence of Russian propaganda and to  show its role in prepa-

Війна Росії проти України

6
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Григоріїй Хоружий. Російська пропоганда як складова «гібридної війнии»

ration and conduct of the aggression against Ukrainian state. Particular attention is paid to the attempts of Russian
propaganda to increase the informational influence on some other countries of Europe and USA.

Key words: «hybrid war», information, mass-media, information policy, propaganda, manipulation of
public opinion, misinformation, aggresion, civil war, separatism, nuclear disarmament.

Особливістю «гібридної війни» є перш за все забезпечення максимального впливу на людей, їхню
свідомість, психіку та поведінку. Тому проведення військових операцій здійснюється на завершаль-
ному етапі з метою отримання повної перемоги. Тривалою була також і пропагандистська підготовка
російської агресії в Україні, яка була спрямована на дестабілізацію ситуації в країні і посилення не-
довіри нашого суспільства до своєї  держави, що поєднувалась з  формуванням позитивного став-
лення до Росії. 

Варто наголосити, що українське суспільство попри російську агресію і нині частково знахо-
диться під впливом засобів масової інформації РФ та керованих Кремлем ЗМІ в нашій країні, які
стали важливою складовою частиною «гібридної війни» проти нашої країни. З цією метою в Росій-
ській Федерації «розкручуються» різні пропагандистські кампанії з застосуванням дезінформації та
залякування людей, чому сприяє поширення ідеології сталінізму. Стурбованість з приводу агресив-
ної інформаційної політики Москви все більше виникає і в інших європейських  країнах. Так, Пре-
зидент Литви Даля Грібаускайте нещодавно зазначила, що ми «живемо на нетрадиційному полі бою.
Кремль намагається розширити свій вплив, підриваючи довіру людей до їхньої держави, до май-
бутнього та одне до одного. Пропаганда, кібервійна, економічний і політичний тиск — невід’ємні
складові конфронтаційної зовнішньої політики» [1]. Таким чином, війна Росії в Україні та анексія
Криму знову поставили на порядок денний Європи і світу  питання російської пропаганди. 

Поняття «пропаганда» походить від латинського слова «propagare»‚ що означає передавати далі,
поширювати, розповсюджувати. Цей термін вживається в розумінні систематичних спроб форму -
вати певні способи бачення, впливати на пізнання і поведінку людей. Однак через мані пуляцію
в диктаторських режимах націонал-соціалізму та сталінізму  пропаганда отримала досить негативне
значення. Проте саме цей досвід  використовувався в СРСР і застосовується в сучасній російській
пропаганді. Вважається, що антиукраїнська і антизахідна пропаганда в РФ почала особливо ре -
тельно розроблятись і втілюватись незадовго після приходу до влади В. Путіна. 

Після початку Революції гідності в Україні російську пропаганду можна кваліфікувати як
інформаційну війну. Тобто Росія почала готувати суспільну думку в РФ до  агресії проти України.
Після військової агресії, окупації і анексії Криму російська пропаганда не тільки змінилась за своїми
методами та прийомами, але й стала найбільш фінансованою у світі, на яку витрачалось у 2012 році
1,6 млрд дол. США. Видатки на програму «Інформаційне суспільство» (2011–2020 роки) сягати -
муть 40,6 млрд дол. США. Метою програми можна вважати повне охоплення російськомовного
населення земної кулі як державними, так і приватними ЗМІ РФ. Активно використовуються
чисельні групи інтернет-бойовиків — «кремлівських тролів» [2]. 

Сучасна інформаційна війна розглядається як управління інформацією з метою здобуття  переваги
над противником. Вона може включати збір відповідної інформації, забезпечення безпеки власних
інформаційних ресурсів, поширення пропаганди або дезінформації. Мета інформаційної війни по-
лягає в тому, щоб послабити моральні і матеріальні сили противника  та посилити власні. Для цього ви-
користовуються заходи впливу на свідомість людини, що передбачають перш за все маніпулювання
масами. Наприклад, керівник Центру  стратегічних комунікацій НАТО в Ризі естонський полковник
Айвар Яескі, який не так недавно проводив дослідження інформаційної війни Росії на території Ук-
раїни, вважає дії Кремля «операцією з психологічного впливу на противника». У рамках цієї кам-
панії використовуються  «старанно відібрані повідомлення, націлені на певну аудиторію в  Україні,
в Росії і  на Заході». За його  словами, головною зброєю російської пропаганди — є  підроблені факти
і фотографії [3].       

Європейські країни вже займаються питаннями боротьби з російською пропагандою. Зокрема,
19 січня 2016 року відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Полковник вва-
жає, що Європа повинна єдиним фронтом виступити проти цієї «величезної машини пропаганди»,
яка може стати проблемою на багато років. Адже в Європейському союзі «значна» частина населення
виявилась під впливом «кремлівських» ЗМІ, в результаті чого майже половина французів і третина німців
звинувачують Київ у конфлікті на сході України [4].

Тактика дій російських військ в Криму у березні 2014 року викликала дискусію про «нову стра-
тегію гібридної війни», яку застосовує Російська Федерація. При цьому йшлося про унікальність
поєднання і взаємозв’язок, динамічність і гнучкість застосування в принципі вже відомих елементів,
які застосовувались в багатьох війнах. Стало очевидним підвищення ролі інформаційного чинника,



що в окремих випадках ставав самостійним і нічим не поступався впливу воєнної складової війни.
Відомо, що поняття «гібридна війна» у західній науковій думці почало використовуватись у середині
2000-х років. Для характеристики російської агресії проти України пропонується використовувати
такі терміни «неконвенційна війна» (unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare)
чи «змішана війна» (compound warfare), а також спонсоровані державою «гібридні війни» (State-
Sponsored HYBRID) [4].

Вважається, що сутність «гібридної війни» Росії сформулював у січні  2013 року у своєму виступі
на загальних зборах Академії воєнних наук начальник Генерального штабу збройних сил РФ генерал
армії Валерій Герасимов. Проте російська пропаганда представила його доповідь  «як огляд досвіду
військових в Європі, на Близькому і Середньому Сході, а також «кольорових революцій» на постра-
дянському просторі». Констатувалось, що  в ряді випадків за своєю ефективністю невоєнні методи
значно перевищили силу зброї. Таким чином, генерал зробив висновок, що акцент у веденні сучас-
ної війни перемістився в бік широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, гу-
манітарних та інших невійськових заходів, спрямованих на активізацію протестного потенціалу
населення. 

З досвіду операцій НАТО і «кольорових  революцій» в Грузії і в Україні Герасимов пояснив, що
кампанія тиску невійськовими засобами нерідко доповнюється військовими засобами прихованого
характеру [5]. Герасимов запропонував концепцію «збереження розмитих кордонів між війною
і миром, а також між професійними солдатами і ополченцями». Генерал акцентував увагу на  важ-
ливості поряд з бойовими діями вигравати інформаційну війну [6]. Пізніше міністр оборони РФ
Сергій Шойгу підкреслив значення і можливості  інформаційного протиборства. Правда, він вва-
жає, що  Інтернет переповнений повідомленнями про інформаційну війну, яка ведеться країнами
Заходу проти Росії [7].  

Слід зауважити, що російські  спецслужби ще в 90-і роки інтенсивно зайнялись питаннями «ін-
формаційної війни». По суті йшлося про те, щоб, цілеспрямовано використовуючи інформацію,
спотворити сприйняття реальності і викликати у населення шляхом дезінформації бажану реакцію.
Російські фахівці часто називають таку сукупність методів і прийомів «рефлексивним контролем»,
який полягає в тому, щоб примусити противника прийняти правильне з точки зору комунікатора
рішення [9]. Цим в Росії займається ціла армія «політтехнологів» і так званих «Spindoktoren» (до-
кторів-інтриганів),  як їх називає німецька преса, що використовують великий набір маніпулятивних
методів та технік, демонструючи певну ефективність у контрольованому Кремлем інформаційному
просторі. 

Сучасна російська пропаганда спочатку активно застосовувалась в основному з метою забезпе-
чення влади Путіна. Згодом Кремль, мобілізувавши засоби масової інформації в  РФ  та проросійські
медіа в нашій країні, суттєво посилив свій вплив на інформаційний простір України.  При цьому
російська пропаганда почала працювати більш диференційовано з населенням. Так, наприклад, ро-
сійські видання в Україні та проросійські ЗМІ переконували наших громадян в необхідності дружби,
співробітництва та стратегічного партнерства двох країн. Проте інформаційний вплив на громадян
РФ виглядав зовсім інакше. Активно використовуючи засоби масової інформації, в яких уже про-
тягом багатьох років важко були знайти більш-менш об’єктивний матеріал про Україну, Кремль ці-
леспрямовано формував думку про  недієздатність української держави, підігрівав антиукраїнські
настрої в російському суспільстві. 

У результаті такого диференційованого впливу, який здійснювався під керівництвом адміністра-
ції президента РФ, виникла досить різна орієнтація суспільств двох країн. Так, наприклад, за різ-
ними соціологічними опитуваннями, до 15 % українських громадян мали лише певні негативні
уявлення про Російську Федерацію. Утім, близько 60 % респондентів в РФ чітко висловлювали  не-
гативну позицію щодо українців та нашої країни в цілому. Багато інших прикладів і фактів росій-
сько-українських відносин та зовнішньої політики РФ протягом тривалого періоду повинні були
б налаштувати наших громадян та й міжнародну громадськість на більш критичне ставлення до на-
шого «стратегічного партнера» і його  можливих дій.   Українські засоби масової інформації також
не помічали інформаційної підготовки  «гібридної» війни. Тому не слід дивуватись, що нині майже
80% росіян готові воювати проти України, а значна частина українського населення демонструє
«толерантність» стосовно країни-агресора. 

Часто, особливо на початку російської агресії, можна було чути про «несподіваний» характер
війни, що вимагає  хоча б короткого екскурсу в політику РФ стосовно України упродовж періоду
незалежного поступу нашої держави. Так, було очевидно, що Російська Федерація не сприйняла
розпад Радянського Союзу як об’єктивний процес, не змирилась з утворенням суверенних, неза-
лежних держав на території колишнього СРСР. Попри значні зусилля української дипломатії, чис-
ленні переговори і консультації на різних рівнях Росія обмежилась делімітацією кордону і то
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неповною. Таким чином, лінія державного українсько-російського кордону не була проведена на
території. Відсутність демаркації  РФ використовувала як привід, щоб вважати Україну країною без
кордонів. Не був справедливим і розподіл Чорноморського флоту Радянського Союзу. При цьому
Росія всіляко зволікала і ускладнювала переговори щодо перебування ЧФ РФ на території України.
Російській Федерації вдалось забезпечити собі значний вплив на певні політичні еліти нашої країни
і таким чином фактично стати фактором внутрішньої політики України. Крім цього, РФ блокувала
просування України на євроатлантичному напрямку, залишаючи нашу країну потенційно беззахис-
ною перед потенційним агресором.

Вже з початку 1990-х років Росія  формувала плани розчленування України, зокрема організації
«південно-східного фронту», що в наш час проявилось у створенні так званих «ДНР» і «ЛНР». Пре-
тензії Російської Федерації на Донбас підтвердив і президент Путін, який назвав «маренням» вклю-
чення Донбасу до складу України в радянський період. При цьому він не вважає «маячнею» передачу
РРФСР в 1919–1928 роках Бєлгородщини, Стародубщини (північних районів Чернігівської об-
ласті), Таганрожжя та Східного Донбасу, які на той час реально належали Україні.

Відверто абсурдним і провокаційним було рішення Верховної Ради РФ «Про статус  міста Се-
вастополя», яким Російський парламент вирішив  9 липня 1993 року підтвердити  російський фе-
деральний статус українського міста Севастополя станом на грудень 1991 року, тобто вже після
проведеного в Україні референдуму. Як відомо Рада безпеки ООН засудила територіальні претензії
Російської Федерації. Ще тоді були спроби підрозділів ЧФ РФ захопити приміщення парламенту
та уряду Автономної Республіки Крим.  Проявом російської агресії  було і будівництво дамби з тим,
щоб захопити український острів Тузла та суттєво перенести морський кордон на користь Росії.
Дещо пізніше виникла ідея  створення так званої «південної дуги» від Донбасу до Придністров’я,
включаючи Автономну Республіку Крим.

Нового рівня, як вважають німецькі журналісти, російська пропаганда досягла під час конфлікту
в Україні. Використовуючи різні перекручення, напівправду та  дезінформацію, російським пропа-
гандистам вдалося вийти на вершину своїх брехливих акцій — переконати частину російського та
українського населення в тому, що українці є «крайніми націоналістами» та «фашистами» [10]. Зви-
нувачуючи українських патріотів у крайньому націоналізмі, Росія повністю ігнорує і перекручує си-
туацію. Адже близько 63% учасників АТО є російськомовними громадянами. 

Типовим прикладом російської пропаганди можна вважати кілька інтерв’ю керівника ФСБ РФ
Миколи Патрушева [11]. В одному з них генерал стверджує, що «витверезіння українців буде
жорстким і болючим». Перш за все, це стосується не майбутнього, а минулого. По-друге, особливо
це торкнулось людей, які не помічали чи не хотіли бачити цілеспрямованих спроб Росії
дестабілізувати ситуації в Україну і знищити її як суверенну державу. По-третє, українські громадяни
у своїй більшості зрозуміли справжню, агресивну суть російської політики. 

Можна називати й багато інших перекручень реалій сьогодення. Наприклад, генерал Патрушев
масовий виступ неозброєних громадян за свої права проти корупційного  режиму Януковича, який
запросив в Україну російських окупантів, кваліфікує як «державний переворот». Захист українцями
своєї території від російських агресорів вважаються «воєнними діями української влади проти
жителів Донецької та Луганської областей». Суверенну політику України у ФСБ називають «оска -
женілим антиросійським курсом Києва». Як виявляється, спеціалісти ФСБ попереджали про велику
ймовірність загострення ситуації в Україні в умовах політико-економічної нестабільності. Утім, за
словами Патрушева, ймовірність близького одномоментного захоплення  влади в Києві з опорою
на бойові групи «відвертих нацистів» тоді не проглядалась. І цього, до речі, не сталося, оскільки
зміна влади відбулася конституційним шляхом. При цьому не слід забувати про масовий рух
молодих неофашистів у Російські Федерації. 

Послідовно, упродовж багатьох років займаючись дестабілізацією ситуації в Україні, Росія тепер
вважає українську кризу «цілком очікуваним підсумком системної діяльності США та їх найближ -
чих союзників». Таким чином, російська пропаганда  знову повністю перекладає вину на США, які
нібито відривають  республіки колишнього СРСР від РФ.

У Росії визнають, що головною трагедією є відчуження народів України і Російської Федерації. Однак
заспокоюють себе тим, що незалежно  від подальшого розвитку взаємна значимість Росії і України
одна для одної залишиться принциповою. Об’єктивно це так і має бути. Однак розв’язана РФ війна
нанесла досить серйозний удар двостороннім відносинам. Більше того, російська політика виглядає
такою, що РФ і надалі проводитиме курс на захоплення території сусідніх держав.

Проте загрозу двостороннім відносинам керівник ФСБ бачить не в цьому, а в тому, що в Україні
«виросло ціле покоління, повністю отруєне ненавистю до Росії і європейськими цінностями».
Оскільки, на його думку, «ці цінності для українців не призначені». При цьому проявляється звичка
Росії нав’язувати  сусідам свої цінності. Різні соціологічні опитування в РФ свідчать якраз про інше:



масове отруєння свідомості молоді відбулось в Росії, що стало результатом масового «промивання
мізків», пропаганди нацизму і шовінізму.

Він називає готовність українців захищати батьківщину  «крайньою формою націоналізму». Під-
рив Росією економіки та оборонної сфери України і організація війни на території нашої країни
видаються йому як «проект дестабілізації країни», з чим важко не погодитись. Однак метою таких
дій, як виявляється, є створення інструменту «для радикального послаблення Росії». Метою цього
нібито є «утримання на короткому повідку країн Євросоюзу», яким «нав’язуються антиросійські
санкції і підходи». За його переконанням, Росія не вважає себе стороною конфлікту в Україні, а ось
США «є ініціатором конфлікту», бо вони «ініціювали держпереворот». Очевидно, що у ФСБ «де-
мократичними» вважають тільки свої акції в Криму і на Донбасі, тому й легітимні президентські та
парламентські вибори в Україні кваліфікують  як «переворот». 

Президента-утікача з награбованим майном, який покинув свою державу і подався до Росії, ге-
нерал ФСБ вважає «cкинутим насильницьким шляхом». Янукович нібито відмовився підписувати
Угоду з Євросоюзом, бо «не розібрався в суті» цього документа, а не під тиском Москви.  При цьому
не згадується  грубий тиск на Україну і Європейський Союз у зв’язку з підписанням Угоди нинішнім
керівництвом нашої держави.

Патрушев заявляє про готовність Росії надавати допомогу  2 мільйонам біженців з України до
РФ, при цьому відверто підтасовуючи цифри. Адже майже стільки людей Росія своєю агресією зму-
сила покинути свій дім і шукати притулку не в РФ, а на території своєї країни. Відверта агресія з по-
рушенням усіх міжнародних угод поєднується з заявою про «недоцільність влізати в громадянський
конфлікт» в Україні. Використовуються й інформаційні матеріали «ДНР-ЛНР», які дають російській
пропаганді свідчення про «звірства в Україні». Росіяни воюють в Україні, як виявляється, з емоцій-
них мотивів, а не за гроші і без мобілізації, і не відомо якою зброєю. Хто командує військовими під-
розділами РФ та проросійськими терористами — також у ФСБ РФ «не знають». Генерал переконує,
що Росія зробила все необхідне, маючи на увазі Мінські домовленості. Проте категорично не хоче
відновлювати міждержавний українсько-російський кордон. Оскільки це буде виглядати «як бло-
када Ленінграду».

У російській пропаганді багато інсинуацій стосовно окупації АР Крим. Перш за все, чимало пе-
рекручень і відвертої брехні було висловлено щодо передачі Кримської області із складу РРФСР до
складу УРСР. Однак не довелось почути від російських «правдорубів» правдивої інформації про со-
ціально-економічний стан Криму в 50-ті роки минулого століття. Складна ситуація на півострові
протягом 10 повоєнних років практично не змінювалась, що зумовило керівництво РРФСР ініцію-
вати передачу області Україні, з якою півострів був зв’язаний історично, географічно і економічно.
Проте поширеною  була відверта брехня про «п’яного» Хрущова, який нібито «подарував Крим Ук-
раїні». Водночас було повністю «забуто» всю чинну на той час  процедуру передачі, яка включала
рішення Верховної Ради РРФСР, потім рішення Верховної Ради УРСР і нарешті постанову Верхов-
ної Ради СРСР. 

Ще до окупації АРК на території України можна було зустріти групи Російської православної
церкви, які вели не церковну роботу, а вивчали політичну ситуацію і займались  відвертою пропа-
гандою. З однією з таких груп російських «вірян» довелось зустрітись у місті Береговому Закарпат-
ської області. В ході дискусії з українськими громадянами «представники РПЦ» погрожували
«у будь-якому разі забрати Крим».

Путін використав Збройні сили РФ у АРК, пояснюючи це «екстраординарною» ситуацією в Ук-
раїні, яку світова спільнота такою аж ніяк не вважала. Тепер Росія відкидає загальновідомі звину-
вачення в анексії Криму  та включенні його до складу РФ. Крим, як виявляється приєднався до
Росії не тому, що вона цього захотіла, а «в результаті референдуму». Утім,  світ знає  про захоплення
військовими РФ та озброєними людьми без пізнавальних знаків вищих органів автономної респуб-
ліки та низки військових об’єктів України.  

Тому досить дивною є заява МЗС РФ від 12 березня 2015 року, що Росія зобов’язалась утри -
муватись від загрози сили чи її застосування проти територіальної цілісності України чи її
політичної  незалежності. І цього вона нібито й дотрималась, оскільки під час окупації Криму
ніхто не загинув, а використання збройних сил, «зелених чоловічків», окупацію ними керівних
органів влади АРК застосуванням сили не вважається. В документальному фільмі Путін заявив,
що Росія була готова «до найбільш несприятливого розвитку подій», включаючи приведення
у бойову  готовність ядерних сил.

Поширеними є спроби російської пропаганди переконати наше суспільство в тому, що винними
у конфлікті є як Росія — окупант, так і Україна — жертва агресії. Наприклад, на Заході й у Центрі
країни переважна частина населення покладає вину на Російську Федерацію, а в решті областей
чимало й   тих, хто звинувачує обидві країни.

Війна Росії проти України
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Григоріїй Хоружий. Російська пропоганда як складова «гібридної війнии»

Активно просувається російськими пропагандистами й ідея примирення з Росією, за яку вис-
тупають і певні політичні сили в Україні, а також УПЦ Московського патріархату. При цьому ви-
користовується як природне прагнення людей до миру, так і вплив російської пропаганди,
спрямований на збереження окупації українських територій. Тому частина українського населення
не розуміє суті та причин російської агресії і провину за війну покладає  як РФ, так і на Україну.
В деяких регіонах України таких поглядів дотримується майже третина опитаних. Однак є й інша
думка. Вона полягає в тому, що примирення з агресором, слід розглядати і як ідентифікацію з во-
рогом,  як дії, що можна кваліфікувати як зраду Батьківщині в умовах війни. 

Поширеними  є спроби російської пропаганди переконати громадськість різних країн в тому, що
конфлікт в Україні є «громадянською війною». Утім, головним тут є те, що конфлікт підготовлений
і організований Російською Федерацією, військові підрозділи якої беруть безпосередню участь
у бойових діях, і саме російські офіцери формують, готують і командують  антиурядовими, проти-
законними воєнними угрупованнями. Росія  фінансує і забезпечує зброєю та іншими ресурсами
свої та місцеві сепаратистські збройні підрозділи.

Контент «громадянська війна» має на меті не тільки приховати роль Росії як агресора, а й ви-
правдати злочини її підручних як сепаратистів  і учасників  війни. Оскільки конфлікт нібито має
дві сторони  — Українську державу і «ДНР» та «ЛНР», обидві з яких нібито несуть свою відповідаль-
ність і провину. Певного уточнення потребує і досить вживане поняття «сепаратист». Так, дійсно,
багатьох в Криму та Донбасі можна назвати сепаратистами, які фактично підтримали незаконний
вихід зі складу України. Проте перед цим у названих регіонах не було тривалих масових сепаратист-
ських рухів, які б керувались певною ідеологією, та свідомих спроб законним шляхом вийти зі
складу України і належним чином врегулювати свої відносини з державою-матір’ю. На таку тен-
денцію не вказували і різні соціологічні опитування.

Отже, цей «сепаратизм» був підготовлений зсередини за участю не всього населення, а певних
злочинних угруповань. Крім цього, він був інспірований воєнною агресією та відповідними про-
пагандистськими діями і виглядав як певний соціально-психологічний вибух. Таким чином, йдеться
про людей, які  зі зброєю в руках виступили проти своєї держави  та законної влади і повинні нести
відповідальність. Не можна спрощено ставитись  до поняття «громадянська війна» і тому, що на неї
дехто хоче списати всі злочини «сепаратистів», виправдати окупацію території російським агресо-
ром, силове захоплення влади під видом надуманих протизаконних «референдумів», масові руйну-
вання населених пунктів та промислових об’єктів, знищення людей.

Чимало маніпуляцій можна знайти в російській пропаганді і щодо західних санкцій, які нібито
не мають жодного значення, а тому їх треба відмінити. І слід зазначити, що на Заході знаходяться
політики, які підтримують такі дії. Дійсно, оперуючи рубльовим виразом ВВП, можна повірити у
стабільність російського бюджету. Утім, європейська статистика,  що фіксує ситуацію в доларовому
еквіваленті, показує інші дані. Так, у 2013 році валовий внутрішній продукт РФ становив 2,231 трлн
дол. США, у 2014 році — 2,029 трлн дол. США, у 2015 році — 1,324. При цьому військовий бюджет
з 2000 року до 2011 року збільшився у чотири рази і в 2013 становив, за офіційними даними, що, як
правило, є заниженими, 72 млрд дол. США.  

Російська пропаганда певною мірою обходить міжнародно-правові аспекти війни, відкидає або грубо
перекручує їх. Тому доцільно формувати у наших громадян чітке бачення порушення Росією міжнарод-
них правових актів та численних двосторонніх угод. Адже своєю агресією Росія  розтоптала базові при-
нципи і норми міжнародного права, зокрема Статут ООН та Заключний акт Наради з безпеки та
співробітництва в Європі 1975 року, що зобов’язують країни-підписанти відмовитися від застосування
сили і погрози силою, вирішувати міжнародні спори мирними засобами. РФ фактично перекреслила
базовий Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією,
укладений у травні 1997 року, та всю базу двосторонніх українсько-російських договорів, прийняті
зобов’язання, гарантії і запевнення у повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, як відомо, заявив, що Росія не порушила  Буда-
пештський меморандум, оскільки він включав лише одно зобов’язання —  не застосовувати проти
України ядерну зброю. Проте факти говорять про інше. Варто нагадати  тристоронню заяву Прези-
дентів України, США та Росії, підписану 14 січня 1994 року у Москві, у якій Леонід Кравчук, Білл
Клінтон  та  Борис Єльцин підтвердили, що вони співпрацюватимуть між собою як повноправні та
рівноправні партнери, а відносини  між  їхніми  країнами  повинні будуватись на засадах поваги до
незалежності,  суверенітету та територіальної цілісності  кожної держави. Отже, в документі йшлося
про значно ширші гарантії безпеки для України. Однак, Російська Федерація порушила і цю між-
народну домовленість.

Свого часу багато хто в Україні  вважав меморандум серйозним міжнародним актом. Проте між-
народно-правові гарантії, надані Україні 1994 року за Будапештським меморандумом у зв’язку



з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не спрацювали. Отже, цей ме-
морандум перетворився, як дехто вважає, на історичну пам’ятку «мистецтва дипломатії». Звичайно,
що є різні точки зору відносно ролі ядерної зброї у забезпеченні суверенітету України. 

Так, наприклад, колишній Генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон зазначав, що ідея
ядерного роззброєння не виправдала себе, і допустив, що «захоплення Криму та окупація України
навряд чи стали б можливими, якби Київ не пішов шляхом одностороннього ядерного роззброєння».
5 грудня 2015 року тодішній секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що роззброєння
країни було «безглуздим». Пригадуються слова одного іноземного дипломата, який у неофіційній
розмові назвав дії України, яка позбулася величезного ядерного потенціалу, не отримавши відповід-
ного фінансового відшкодування та реальних гарантій безпеки, «дуже поганим бізнесом». 

Мають місце й інші інсинуації щодо порушення територіальної цілісності нашої держави. Так,
4 березня 2014 року президент РФ Путін заявив, що нібито після революції на території України  «ви-
никла нова держава, щодо якої РФ ніяких зобов’язань не підписувала». Однак так звані «помаранчева
революція» та «революція гідності» ніяк не означали виникнення на території України нових держав
і жодних міжнародних правових актів з цього приводу не існувало. Адже загальноприйнятим є не
повторне визнання нових урядів та перепідписання з ними угод, а подальший розвиток відносин та
співпраці з державами. Така практика мала місце і в Україні, уряди якої підписували угоди з різними
країнами світу і, в тому числі з Російською Федерацією, і які повинні залишатися чинними.

Як певний «компроміс» для свідомості українських громадян російська пропаганда  нав’язує
й таке бачення, що нібито у війні в Україні винні як США, так і певною мірою  Російська Федерація.
Так, саме вони чи не найбільше були зацікавлені у тому, щоб Україна відмовилась від свого ядерного
потенціалу, хоча й інші країни здійснювали активний дипломатичний тиск на нашу державу. Це
добре відчувалось і в українському посольстві в Москві. Російські ЗМІ постійно писали про непри-
йнятні умови зберігання ядерної зброї в Україні, ніби вони на той час чимось відрізнялись від си-
туації в Росії.

Слід нагадати, що 14 січня 1994 року у Москві Президентами України, Російської Федерації та
Сполучених Штатів Америки  був підписаний і тристоронній Договір, який виглядав дещо неконк-
ретним і котрий ще кілька років тому можна було вільно знайти в мережі Інтернет. У цій ситуації
принагідно  довелось поцікавитись у представника Державного департаменту США щодо практич-
ного значення цього тристороннього документу. За його словами, Угода означала дотримання Ро-
сійською Федерацією та США певного балансу впливу в Україні, щоб таким чином забезпечувати
стабільність в нашій країні. 

Утім,  саме Росія певний час домінувала у внутрішній політиці України, серйозно впливаючи і на
зовнішню політику нашої держави, диктуючи Януковичу прийняття вигідних РФ рішень. При
цьому Росія, просуваючи своїх громадян керівниками силових структур в Україні, багато говорила
про »американський вплив». В результаті, як ми бачимо, на Сході та Півдні України до третини на-
селення вважають конфлікт в нашій країні війною між Російською Федерацією  і Сполученими
Штатами Америки.

Варто наголосити, що нинішня російська пропаганда спрямована також і на дискредитацію та
ослаблення Заходу, посилення страху і дестабілізацію європейських суспільств. Першим засобом
тут виступає вплив на громадську думку шляхом максимального поширення повідомлень. Адже
люди перенасичені різними інформаційними матеріалами, які здебільшого не підтверджені і супе-
речливі, втрачають орієнтацію та ясність сприйняття. Пропагандистський апарат Путіна цілить і на
Німеччину [12], щоб дезінформувати суспільство і посіяти сумніви та невпевненість. Вважається,
що мішенню для російської дезінформації Німеччина стала після того, як канцлеру ФРН Ангелі
Меркель вдалося об’єднати ЄС щодо європейських санкцій проти Москви. Так, наприклад, росій-
ські ЗМІ, звертаючись до німців, запитують, чи вони також збираються переїхати до Криму,  оскіль -
ки «життя у ФРН стає все важчим». Урядова газета «Российская газета» на своєму сайті помістила
матеріал під назвою «Німецький політик: все більше громадян ФРН думають про переїзд до Криму».
Очевидно, що думалось так: через кризу з біженцями Меркель програє, а Німеччина ослабне, то
припиняться і санкції проти Росії. 

Німецька преса вказує, що поряд з офіційними медіями, які контролюються Кремлем, широко
і вміло використовуються можливості Інтернету. Так, наприклад, якийсь відносно невідомий ін-
формаційний вебсайт або блог оприлюднюють  повідомлення, що потім повторюється відносно ві-
домими вебсайтами. Далі в цей процес включається вже відомий засіб масової інформації, який
поширює інформацію з посиланням на певні «джерела». Очевидно, що питання правди, перевірки
та підтвердження фактів у російській пропаганді не має ніякого значення. 

На Заході визнають, що російська пропаганда в цілому діє  ефективно. Адже щодо Росії інколи
створюється таке враження, що йдеться про миролюбну державу, з якою ми готові торгувати, вести
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переговори аби задовольнити наших західних партнерів. Ми часто чуємо, що є тільки дипломатичне
вирішення питань війни. Однак важливо було б дізнатися, як можна переговорним шляхом
звільнити окуповані Росією території і відновити державний суверенітет України. І наскільки це
вдалося окупованим територіям Грузії та Молдови?

Федеральний уряд, за повідомленнями німецьких ЗМІ, має намір посилити протидію росій -
ському шпіонажу, пропаганді та дезінформації, спрямованими проти ФРН. Відповідні заходи
у цьому плані здійснюють Федеральна служба розвідки та Федеральне відомство захисту кон сти -
туції. Протидією російській пропаганді почали займатись певні структури Європейського Союзу
та НАТО, адже метою російської пропаганди є також послаблення європейської єдності. Наші
західні партнери вважають, що для цього Росія використовує кожну помилку, кожну слабкість
і кожну проблему. Вважається доцільним здійснювати моніторинг російської пропаганди, проте не
відповідати на всі випади російських ЗМІ своїми контрпропагандистськими акціями, а дотри матись
певних цінностей і пояснювати, на що спрямовані певні російські повідомлення та перед бачати  їх
можливі наслідки. 

Таким чином, в ЄС і НАТО мають намір протидіяти все більш ефективному впливу Росії, яка
в цілому відновила довіру до російських засобів масової інформації на Заході. З цією метою Євро -
пей ська комісія організувала робочу групу, яка повинна протидіяти проросійській та антиєвропей -
ській риториці в мережі Інтернет. У 2014 році у Ризі  був створений Центр з метою консультацій
НАТО, який виконує і певні дослідження на замовлення країн, що заснували і фінансують цю
структуру — трьох балтійських держав, Польщі, Великої Британії, Італії та Німеччини.

Американська дослідниця Девайн розробила теорію, згідно з якою існує двоступенева модель
аналізу інформації, яка надходить людині. Перша стадія — автоматична обробка інформації, що
сприймається без належного осмислення, трансформуючись крізь певні стереотипи. Друга стадія —
контролююча (свідома) обробка інформації. При цьому стереотип ігнорується або спростовується.
Думається, що теорія важлива і для розуміння механізмів формування стереотипів російської
пропаганди.

Отже, можна сказати, що початковим етапом «гібридної» війни була російська пропаганда, пев-
ний «внесок» у розгортання та здійснення якої зробили не тільки російські, а й контрольовані Крем-
лем  ЗМІ в Україні. Для обґрунтування агресії російська  пропаганда чітко розрізняє «наших», тобто
проросійських терористів «ДНР» і «ЛНР», і  україномовних «фашистів». Пропаганда є не тільки скла-
довою «гібридної» війни, а й основою для сучасної російської ідентичності. Центром розробки
і здійснення пропагандистських концепцій виступає Адміністрація президента РФ, яка ще задовго
до російської агресії здійснювала моніторинг  ситуації в Україні і сприяла перетворенню РФ у фак-
тор внутрішньої політики України.

Ефективність російської пропаганди пояснюється, різними факторами, зокрема  активним за-
стосуванням концепції так званої «мозаїчної культури», що була сформульована французьким со-
ціопсихологом Абраамом Молем [13]. На його думку, вона тісно пов’язана з роботою засобів масової
інформації, нерідко розрахованих на низький інтелектуальний рівень людей. Оскільки характери-
зується випадковим, хаотичним сприйняттям різнопланової інформації, яка не організується сві-
домістю людини в упорядковані структури, а складається з певних уривків,  простих повідомлень,
пов’язаних випадковою залежністю, але співзвучних з уже сформованими штампами та ідеями, що
надає їм певного зчеплення і компактності та уможливлює  майже автоматичне сприйняття.

В російській пропаганді   активно використовуються  різні міфи, зокрема такі як: Русь на чолі
з Москвою включає і територію колишньої Київської Русі ; Сталін був ефективним менеджером;
Голодомору не було, його вигадали «бандерівці»; СРСР ніколи не був союзником Гітлера; Путін —
це «Сталін сьогодні»; єдина країна-переможець в Другій світовій війні — Російська Федерація (на-
віть не РРФСР); США — найагресивніша країна у світі тощо.

Російська пропаганда здебільшого характеризується маніпулюванням громадською думкою,
підміною сутності явищем, причини наслідком, порушенням принципів історичного та логічного,
використанням публічного шантажу, дезінформації і розповсюдженням тотальної брехні,
спрямованої на те, аби демонізувати в очах російського та світового суспільства керівництво
України. Певні пропагандистські акції РФ приписуються США та іншим країнам НАТО.  Фактичне
ведення «гібридної» війни подається як можливі дії за певних  умов. Отже, дії Росії представляються
як вимушені, як захист від «агресії Заходу».

Все це означає, що «гібридна» війна та російська пропаганда як її складова вимагають більш
ефективної діяльності української влади і суспільства, патріотизму та відповідальності українських
ЗМІ і окремих журналістів. Очевидно, що в умовах «гібридної» війни Україна потребує адекватної
інформаційної політики, при розробці якої необхідно використовувати сучасний досвід як
європейських країн, так і держав, що борються за звільнення від окупації та відновлення



суверенітету. Видається, що нинішня інформаційна політика могла б бути більш наступальною
і адресною. Вона вимагає координації зусиль різних міністерств і відомств та засобів масової
інформації і принципової правової та моральної оцінки керованих Кремлем ЗМІ в Україні.

Сьогодні необхідні зміни і в українському законодавстві з питань засобів масової інформації, яке
б ефективніше регулювало діяльність ЗМІ, зокрема російських, що діють в Україні, сприяло
підвищенню відповідальності керівників ЗМІ та окремих журналістів. В умовах інформаційної
війни особливе значення має більш конкурентоспроможний інформаційний продукт. В україн -
ському суспільстві мають бути чіткі визначення таких понять, як «агресія», «війна», «громадянська
війна», «сепаратизм», «міжнародний злочин» тощо. Люди повинні більше орієнтуватись на
міжнародне право, бути переконаними, що військових злочинців чекає суд або Гаагзький трибунал
і цього треба всіляко добиватись.  

Утім, адекватною має бути і реакція багатьох інших країн. Оскільки  російська пропаганда
спрямована на російськомовне населення світу, консолідацію так званого «русского мира», органи
влади і маніпуляції суспільною думкою населення багатьох держав, підтримку агресивної політики
Російської Федерації. Адже керівництво РФ не приховує своїх планів щодо продовження війни
в Україні. Путін заявив, що стрілянина на Донбасі не припиниться, доки  не буде змінена Кон -
ституція і амністують терористів [14]. Варто нагадати, що Генеральна Асамблея ООН, як відомо, за-
суджує будь-яку форму пропаганди, що має на меті  створення або посилення загрози миру,
порушення миру або акт агресії.

Таким чином, сучасна російська пропаганда спирається на відповідні соціально-психологічні
дослідження і методи ведення, розвинені інформаційно-технічні ресурси, адміністративно-
політичне забезпечення, охоплення значної частини населення багатьох країн і досить високий
рівень фінансування. На сьогодні можна прогнозувати довготривалий і агресивний характер
ведення російської пропаганди в міжнародному масштабі, її ефективність і спрямованість на
маніпулювання свідомістю громадян різних держав, дестабілізацію ситуації в різних частинах світу,
дискримінацію органів влади, внутрішньої та зовнішньої політики.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто передмови розгортання інформаційно-медійних війн, проаналізовано механізми  викори-

стання країною-агресором неурядових організацій у межах заходів та сценаріїв інформаційних війн
проти України, розглянуто особливості використання прийомів, методів та засобів, зокрема медійних
установ, телеканалів та інших національних інформаційних ресурсів, для формування негативного між-
народного іміджу нашої держави. 
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SUMMARY
Considered Preface the deployment of information and media wars, it analyzes the mechanisms of using an ag-

gressor country non-governmental organizations in the framework of the events and scenarios of informational warfare
against Ukraine, the peculiarities of the use of techniques, methods and tools, particularly media institutions, TV chan-
nels and other national information resources for the formation of a negative international image of our state. 
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Інформаційно-медійні  війни останніх років, які ведуться РФ проти України, чітко  демон стру -
ютьнеобхідність вивчення природи маніпулятивного потенціалу медійного ресурсу та механізмів
застосування медіаінструментарію, який використовується країною-агресором для досягнення
політичних цілей, вирішення важливих стратегічних завдань. Російська Федерація нахабно сіє
дезінформацію, але водночас намагається, щоб її брехня була емоційно привабливою, прилаштовує
неправду до риторики, щоб та відповідала упередженням та установкам аудиторії, порівнює
український націоналізм із німецьким фашизмом та живить настрої проти США та ЄС у Європі.
Щоб привернути увагу до свого контенту, Росія готова повністю фабрикувати історії, з використан-
ням фото- й відеоматеріалів для своїх потреб. Ціла низка ЗМІ — від кіно до новин, ток-шоу, друко-
ваних та соціальних медіа — займається просуванням комплексу офіційних російських установок. 

У зв’язку з цим особливого значення в сучасних умовах набуває вивчення впливу інформаційних
ресурсів, розроблення сучасних заходів протидії інформаційно-медійним війнам, пропаганді. Все
це належить до ключових сучасних наукових завдань. 

Війна Росії проти України
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З огляду на деструктивні заходи антиукраїнського спрямування в інформаційній сфері на особ-
ливу увагу заслуговують питання національної безпеки нашої держави, створення умов інтеграції
в єдиний європейський простір та формування позитивного іміджу України на міжнародній арені.
Зважаючи на те, що спеціальні інформаційні операції є складниками інформаційно-медійних війн
(далі — ІМВ), країна-агресор намагається використовувати у своїй діяльності весь арсенал таких
війн, передусім за допомогою специфічних засобів чинити інформаційно-психологічний вплив на
свідомість людей, маніпулювати суспільною свідомістю тощо. 

У масовій свідомості українських громадян поки що не сформувалося належного розуміння тієї
загрози, яку може становити використання сучасних комунікаційних технологій (особливо в різних
соціальних проектах) для вчинення спрямованого інформаційно-психологічного впливу як різно-
виду соціальних відносин і невід’ємного складника ІМВ. Сьогодні ІМВ набули різних утаємничених
форм, серед яких дедалі більшого розмаху з огляду на події в Донецькій і Луганській областях на-
буває антиукраїнська позиція деяких російських і проросійськи налаштованих представників
публічної еліти зарубіжних країн, у зв’язку з чим постає необхідність визначити їхній вплив на по-
силення загроз національній безпеці України, погіршення її міжнародного іміджу. Для цього треба
знати особливості методів і прийомів ІМВ, що організовує країна-агресор та ефективно протистояти
сучасним інформаційним загрозам.

В Україні на сьогодні бракує системних досліджень методів діяльності політичних чи громадських
діячів  із зарубіжних держав у сфері ведення ІМВ, що передбачає використання медійних центрів та
громадських організацій. Слід виділити змістовні науково-аналітичні дослідження проблем протидії
в інформаційному полі зовнішніх загроз, що виникають для України у військовій, політичній, ін-
формаційній сферах та науковців Національного інституту стратегічних досліджень при Президен-
тові України [12], експертів у сфері інформаційної безпеки неурядового проекту «Інформаційний
Опір» [8, 10]. Серед західних джерел неабиякої уваги заслуговує дослідження «Виграючи інформа-
ційну війну: технології та контрстратегії в протидії російській пропаганді в Центральній та Східній
Європі» (Winning the Information War: Techniques and Counter-Strategies in Russian Propaganda) Едварда
Лукаса (Edward Lucas), старшого віце-президента CEPA (Center for European Policy Analysis) та Пітера
Померанцева (Peter Pomerantsev), старшого наукового співробітника Legatum Institute [13]. Зазначе-
ними дослідниками CEPA з моніторингу, порівняння, аналізу, спростування та викриття російської
пропаганди в країнах Центральної та Східної Європи  ґрунтовно досліджено, яким чином російська
пропаганда працює по всьому регіону Центральної та Східної Європи, та про її загрози й практичні
контрстратегії для протистояння їй. У роботі проаналізовано методи гібридної війни Росії, її істо-
ричний бекграунд, розглянуто особливість пропаганди в таких країнах, як Україна, Естонія, Литва,
Латвія, Польща, Чехія та Словаччина. Серед основних здобутків зазначених дослідників Центру ана-
лізу європейської політики CEPA — Рекомендації з протидії пропаганді: тактичні, стратегічні, до-
вгострокові, які поділено відповідно до аудиторій, а також виокремлено тактичні рекомендації,
стратегічні та довгострокові [13].

На сучасному етапі ми можемо спостерігати, що активне застосування країною-агресором ІМВ
є невід’ємним етапом  організації та здійснення   гібридної війни, запровадження яких передбачено
сучасною військовою стратегією РФ. З урахуванням позиції авторитетних експертів-науковців На-
ціонального інституту стратегічних досліджень при Президентові України  розглянемо передумови
розгортання ІМВ та розповсюдження пропаганди РФ  щодо України.

Так, у Доповіді Національного інституту стратегічних досліджень «До другої річниці агресії Росії
проти України (20 лютого 2016 року)»  зазначається, що з 2008 року Кремль розпочав пропаган-
дистську підготовку до агресії проти України. У пресі, на телебаченні, в інтернеті реалізовувалися
пропагандистські кампанії і спеціальні інформаційні операції. Масовими накладами видавалися
різноманітні книжки про майбутню російсько-українську війну. Ідеологічним підґрунтям російської
пропаганди стала концепція «русского мира», сформульована ще в 1970-х роках у середовищі мос-
ковської ліберальної інтелігенції (з кола М. Гєфтера) й підхоплена у 2010-х патріархом РПЦ Кири-
лом (В. Гундяєвим) [12].

У 2009 році за результатами другої «газової війни» Росія сформувала потужний інструмент тиску
на Україну в енергетичній сфері, створила можливості для фінансового знекровлення її економіки.
Водночас доводилася неспроможність українських еліт управляти незалежною державою, акцен-
тувалося на їх корумпованості, нездатності до компромісів тощо. На думку експертів Національного
інституту стратегічних досліджень, російське суспільство інфікувалося ідеями великодержавного
шовінізму, імперства, неповноцінності інших народів порівняно з «найдуховнішим у світі» росій-
ським народом, православного фундаменталізму, російського фашизму тощо [12]. На думку автора,
відтоді російська пропаганда почала широко використовувати як канали доведення інформації за-
соби масової комунікації, культурно-розважальну індустрію: кінематограф, шоу-бізнес. 



Згодом, у січні 2013 року традиційні методи ведення війни Кремль відсунув на другий план. Саме
тоді начальник Генерального штабу ЗС —  перший заступник Міністра оборони Росії генерал-пол-
ковник В.В. Герасимов — виступив на спеціальній військово-наукової конференції Академії вій-
ськових наук — російській неурядовій науково-дослідній міжрегіональній громадській організації
перед представниками ФСБ, ГРУ Генерального штабу,  МВС та інших силових структур з доповіддю
про пріоритети сучасної війни. Серед основних меседжів доповідача можна виділити такі: «Пріо-
ритетом сучасної війни стає дистанційний безконтактний вплив на супротивника», «Традиційна
глибина військових дій замінюється інформаційним впливом на всю територію противника», Ши-
роке застосування отримують асиметричні військові дії, а саме — використання сил спеціальних
операцій, підготовлені заздалегідь на території противника групи «внутрішньої опозиції», нові ме-
тоди інформаційного впливу та технології «керованого хаосу» та ін. Цікавим є те, що Академія вій-
ськових наук заснована в 1994 р. указом президента РФ і функціонує як повноцінний державний
орган. Незважаючи те, що Академія має статус неурядової, вона отримує фінансування з федераль-
ного бюджету. Її наукові роботи виходять як у відкритому для друку варіанті, а також під секретним
грифом. Головними замовниками робіт для АВН є Рада федерації Росії, Державна Дума, уряд Росії,
ФСБ, Міністерство оборони й інші силові відомства [8].

Тобто ще в 2013 році  експерти всіх силових відомств, які входять до експертної ради зазначеної
неурядової  установи отримали вказівку розробляти новітні напрями для Академії військових наук
та настанову досліджувати можливості застосування методів ведення воєн нового типу, які б спи-
ралися на невійськові інструментарії тиску.  Таким чином, РФ використовує «неурядове» прикриття
наукової установи для організації проведення повноцінних досліджень ІМВ і розроблення сценаріїв,
які суперечать міжнародно-правовим нормам війни і збройних конфліктів.

Як і всі війни, ІМВ мають свою мету, технологію, засоби й методи, ініціаторів та виконавців. На
думку відомих наукових дослідників Д. Прокоф’єва та Ю. Бабенка, ІМВ спрямовані на отримання
переваги над супротивником за допомогою:

– руйнації, модифікації або спотворення інформації, несанкціонованого проникнення в інфор-
маційні системи супротивника;

– заходів пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній сферах. 
Отже, ІМВ — це цілеспрямоване широкомасштабне оперування здоровим глуздом суб’єктів, зни-

щення, модифікація, нав’язування і блокування носіїв здорового глузду інформаційними методами.
Руйнування, яких завдають такі війни суспільній психології, свідомості людини, за масштабами й
значенням цілком сумірні, а часом і перевищують наслідки збройних війн [2, c. 133–135]. Такий
вплив на людську свідомість мають сучасні інформаційні технології та глобальні інформаційні си-
стеми, які створюють незалежне від державних кордонів інформаційне середовище, унеможлив-
люючи його обмеження. Посиленню впливу цих систем і технологій сприяють інтенсифікація
й динаміка інформаційних процесів, активізація спілкування між людьми, а також їхня конфронта-
ція. Крім цього, завдяки особливостям методів їхнього використання, зокрема транскордонності,
можна створити належні умови для маскування ІМВ під різні види деструктивних інформаційних
впливів, спровокованих здебільшого політичними й економічними інтересами іноземних держав [3].
Усе це ускладнює визначення реального джерела таких впливів та використовуваних специфічних
методів і засобів.

Найефективнішою зброєю ІМВ є ЗМІ, глобальна інформаційна мережа Інтернет, програмно-
технічні й радіоелектронні засоби, у яких під лозунгами «об’єктивності» можна маніпулювати
інформацією, поширювати дезінформацію та завойовувати інформаційну підтримку лояльно на-
лаштованих до них верств населення. Ефективності таких заходів сприяє монополізація ЗМІ та не-
контрольоване розширення інформаційного простору будь-якої країни. 

Найбільші маніпулятивні можливості має телебачення, яке створює в глядачів ілюзію «присут-
ності», формує в їхній свідомості стійке уявлення про свою об’єктивність і достовірність. Люди,
підсвідомо поєднуючи свої думки з почуттями, отриманими від перегляду подій на екрані, зазвичай
сприймають візуальну інформацію як цілком достовірну. Крім того, в радіо- й телепередачах вико-
ристовують метод ранжирування інформації за її значущістю, коли перші новини асоціюються
в глядацької аудиторії з найважливішими, а цінність наступних новин знижується. 

Від насиченості й вичерпності медійного повідомлення залежить чіткість уявлення в людській
свідомості про певну подію. Тому інформаційний простір дає широкі можливості для формування
контексту, який здатний запрограмувати вибір політичного рішення. 

Можна цілком погодитися з дослідженнями Центру аналізу європейської політики CEPA, який
у своїх Рекомендаціях з протидії пропаганді: тактичні, стратегічні, довгострокові [13] глибоко та
об’єктивно оцінив стан та основні риси сучасної російської пропаганди. Так, у Рекомендаціях за-
значено, що російська пропаганда та дезінформація заточені на спантеличування та відволікання
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уваги. Росія прагне витравити підтримку населенням євроатлантичних цінностей, щоб збільшити
свою відносну владу. Вона маніпулює етнічними, мовними, регіональними, соціальними та істо-
ричними суперечностями й підтримує антисистемні рухи, посилюючи їхній вплив та намагаючись
легітимізувати їх. Російська пропаганда в Європі є частиною гібридного підходу до зміцнення влади.
І хоча українська криза вперше привернула увагу Заходу до значення інформаційної кампанії Росії,
дезінформаційні заходи Кремля почалися задовго до кризи. Довершеність пропаганди, її інтенсив-
ність, охоплення та вплив дедалі більше розширювалися. Російську діяльність було детально зре-
жисовано, ретельно спрямовано, щедро фінансовано й професійно здійснено.

Досліджуючи причини відсутності реакції Західу щодо російських інформаційно-психологічних
війн у зазначених Рекомендаціях цілком слушно зазначено, що протидія російській пропаганді є ма-
лоефективною з огляду на те, що незважаючи на те, що Захід має військову та економічну перевагу
перед Росією, йому не вистачає такого ж рівня зосередженості або контролю. Західна демократія не
застосовує — і не застосовуватиме — до медіа, бізнесу та інтелігенції стільки влади, як Росія. Але уряди
США та Європи, зайняті також іншими питаннями, такими як міграція, економічна нестабільність,
війни на Близькому Сході, вихід Британії з ЄС та напружені відносини з Китаєм, рідко звертають
увагу на масштаб і глибину російської загрози. А навіть якщо й звертають, то не знають, як їй проти-
діяти, оскільки вже майже повністю забули отримані під час «холодної війни» навички [13].

Особливістю ІМВ, що проводяться РФ проти України на початку 2016 року  є  закріплення у сві-
домості мас поняття, що окуповані частини України перебувають під повним керуванням Кремля,
з новими інформаційними правилами і вже «неукраїнськими законами». У зв’язку з цим російські
інформаційні агентства намагаються здійснювати вплив як на підконтрольні регіони, так і на ос-
новну аудиторію України. При цьому більшість повідомлень у російському інформаційному потоці
направлено на пересічних українців.

Для цього застосовуються традиційні методи медійного впливу. Наприклад, з метою конструю-
вання нової ситуації Кремль варіює ступенями інформаційного тиску від ворожо-агресивного рівня
до переходу до риторики «братської держави». Це дозволяє змінити думку маси аж до затирання
в пам’яті негативних епізодів. Подібним чином був «забутий» російсько-український конфлікт
з островом Тузла в 2003 році. Оскільки відомо, що люди краще засвоюють інформацію, схожу на ту,
яка вже є в їхньому уявленні [9]. 

Один із потужних та ефективних російських наративів, який використовують для звернення до
російськомовної аудиторії, зосереджено довкола історичної спадщини Другої світової війни та ра-
дянської епохи. Російські книжки, фільми, телепрограми знову й знову описують героїзм простих
солдатів, радість від поразки Гітлера та виправдання радянської системи, яка забезпечила велику
перемогу. Кремль використовує історію, роблячи ставку на психологічні наслідки, а не на факти.
Український червоний мак і ролики про війну є прикладом того, як можна використовувати істо-
ричні теми, щоб дістати позитивний ефект, для подолання розбрату й травм минулого [12].

Слід зазначити, що для вдосконалення специфічного арсеналу ІМВ проти нашої держави можуть
використовувати низку негативних чинників, які залежно від їхньої значущості доцільно поділити
на два блоки. До першого можна віднести ті, що здебільшого відображають внутрішньополітичні
процеси в Україні: 

– ризик цілеспрямованого «відторгнення» держави від значних фрагментів національного ін-
формаційного простору, коли певні вітчизняні медіа не беруть участі в озвученні й утвердженні єди-
ної позиції державності, виявляють тенденцію до протистояння владі через вплив процесів
комерціалізації та медіатизації політики [4, с. 38];

– відсталість інформаційних технологій в Україні від провідних країн світу, недостатня дієвість
органів державної влади та законодавства в інформаційній сфері, низький рівень професійної від-
повідальності як деяких груп, так і громадян, що проводять свою діяльність в інформаційному про-
сторі України [5, с. 132];

– звернення провідних вітчизняних медіа до грантових коштів іноземного походження через не-
досконалість української інформаційної політики; 

– засилля російських мас-медіа в інформаційному просторі нашої країни, що склалося історично
і поглиблювалося протягом багатьох десятиліть [6, с. 157];

– велика кількість (донедавна) на українських теренах російських політичних і бізнесових кіл,
їхня здатність відігравати відчутну роль в економіці, промисловості, кредитно-фінансовій сфері
й особливо в українському політикумі [7, с. 34];

– стійка тенденція з боку деяких політиків, громадських діячів та представників різних організацій
іноземних держав тенденційно оцінювати події на території нашої держави в 40-х роках минулого сто-
ліття, пов’язані з питаннями територіальних претензій до України і надання більшого пріоритету роз-
витку регіонам компактного проживання відповідних національних меншин [9, с. 35];



До другого блоку можна віднести чинники, незалежні від внутрішньополітичних процесів
в Україні:

– діяльність у нашій державі неурядових організацій — суб’єктів інформаційно-психологічного
впливу і формування світової громадської думки в міжнародній політиці; 

– намагання Російської Федерації вибудовувати щодо України досить жорстку зовнішню політику,
кульмінаційним моментом якої відповідно до однієї з моделей сфери російської безпеки може бути
військова інтервенція (блокада) або безпосередній економічний і політичний шантаж [9, с. 35];

– активне тенденційне обговорення серед представників російських політичних та громадських
кіл у телевізійних та інших засобах ЗМІ внутрішньополітичного життя в Україні, особливо подій,
пов’язаних з проведенням АТО в Донецькій та Луганській областях.

Вищезазначені чинники обох блоків досить негативно впливають на стан вітчизняної інформа-
ційної безпеки, посилюють сферу можливостей країни-агресора у проведенні будь-яких пропаган-
дистських заходів щодо нашої держави, а також ІМВ. 

Для підвищення ефективності ІМВ спецслужби Російської Федерації активно використовують
ЗМІ не лише своєї країни, а й інших держав, особливо тих, що межують з Україною. Їхні джерела
намагаються отримати безпосередній доступ до іноземних газет і періодичних видань, прес-служб
і агенцій новин, радіо, телевізійних станцій, комерційних видань та інших зарубіжних органів ма-
сової інформації. 

Агресор препарує вигідну для себе інформацію і використовує її за допомогою ЗМІ через пред-
ставників політичних та громадських кіл, різних неурядових організацій для вчинення інформа-
ційно-психологічних впливів.

Особливістю розповсюдження російської дезінформації є те, що поширюється вона багатьма
мовами та в багатьох регіонах Європи, Америки та Азії, хоча в цьому звіті йдеться про країни Цент-
ральної та Східної Європи [13].

В ході дослідження не можна залишити поза увагою питання використання країною-агресором
залучення у цілях проведення ІМВ можливостей професійних кінорежисерів зарубіжних держав та
відомих європейських телеканалів.  Пригадаємо, як 31 січня 2015 року посольство України у Франції
попросило Canal + відмовитися від трансляції документального фільму «Україна, маски революції»
режисера Поля Морейри  про події Революції гідності, який дає глядачеві перекручене, помилкове
уявлення про ситуацію в Україні. Французький телеканал продемонстрував фільм, незважаючи на
прохання України зняти стрічку з ефіру.  В цьому фільмі міститься проросійська пропагандистська
риторика про створення під час революції добре озброєних і підготовлених загонів для диктування
своєї волі владі» та про «активну роль США в організації заворушень в українських містах». В підсумку
складається враження, що Україна виявилася простим пішаком у геополітичній грі Сполучених Шта-
тів проти Росії [11]. Зазначена риторика принижує українську владу та негативно впливає на адекватне
сприйняття нашої держави на міжнародній арені як самостійного ігрока, руйнує імідж України.  

Тенденції останніх років також переконують, що дезінформаційна робота з боку деяких публіч-
них представників іноземних країн стосовно України як важливий елемент ІМВ перетворилася на
одну з найактуальніших проблем у сфері національної безпеки. Інтенсивність і масштаби неправ-
дивої інформації про нашу державу, оприлюдненої в ЗМІ цих країн, засвідчують, що ці представ-
ники публічної сфери постійно вдосконалюють технологію, підвищують свою майстерність
у проведенні дезінформаційної роботи в антиукраїнському напрямі, зокрема, висвітлюючи події
в Донецькій та Луганській областях. 

З огляду на це та зважаючи на рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2014 р. «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інфор-
маційної безпеки України», можна стверджувати, що наша держава сьогодні постала перед досить
серйозними загрозами в інформаційній сфері не тільки з боку російських журналістів, а й з боку пред-
ставників політичної, громадської еліти іноземних країн, які, вдаючись на радіо, телебаченні та інших
національних інформаційних ресурсах до інформаційно-психологічного впливу на свідомість насе-
лення, ознаменували своєю риторикою новий етап у проведенні ІМВ. 

Російська влада, використовуючи підконтрольні ЗМІ та «тролів» у соціальних мережах, намага-
ється просувати свою пропаганду і створювати альтернативну реальність до того, що відбувається
насправді. Завдяки цьому в уяві громадян Росії участь російських військ у війні в Сирії сприймається
просто як військові навчання, Україна вважається повністю залежною від Заходу, а її федералізація
і подальший поділ між сусідами «є справою кількох років» [1].

Аналіз статей, опублікованих на інтернет ресурсах, засвідчив багатоаспектність ІМВ проти
України, а також дозволив виокремити найпоширеніші методи й прийоми цієї війни, а саме:
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– багаторазове повторення фактажу (інформаційного матеріалу) у вигідному для них ракурсі,
розпорошення уваги слухачів (глядачів) на несуттєві деталі;

– формування емоційного домінування через акцентування уваги читача не на конкретному
фактажі, а на емоційній конструкції, у яку цей фактаж вибудовують. Такий прийом дає змогу гене-
рувати негативні контексти навколо подій в Україні, звужує межі її позитивного сприйняття;

– специфічне подання деяких політичних сюжетів, у яких ситуацію в Україні подають через призму
фашизму, досить відкрито проводять аналогії з часами Другої світової війни. Особливістю такого при-
йому є не так пропагування миротворчих ідей, як негативна характеристика нашої держави; 

– звернення до широкої аудиторії, намагання мінімізувати оприлюднену інформацію, коли фак-
таж є досить невеликим і не завжди достовірним. Для того щоб поліпшити сприйняття оприлюд-
нених «об’єктивних» фактів, їх комбінують у нових гаслах, створюючи враження актуалізації
питань, активно використовують невербальні характеристики, що створює враження достовірності
озвучених «істин»; 

– майстерне співвідношення віртуального й реального, коли в ЗМІ на основі подій в Україні
створюють віртуальну ситуацію, потім розкручують матеріал про реакцію населення на неї та нібито
зміни в його поведінці. Такий прийом, апелюючи до суспільної думки, дає змогу впливати на інди-
відуальну думку.

Висловлювання про відродження фашизму в Україні демонструють, що домінує віртуальний про-
стір, а з часом реальний простір знову починає переважати над віртуальним; 

– використання асиметричного інструментарію, коли у викладі матеріалу спочатку роблять ак-
цент на ролі Росії в приборканні фашизму в Другій світовій війні, після чого оприлюднюють ін-
формацію про успіхи сепаратистів на сході України. Ця позитивна подія на тлі діяльності
«профашистських» елементів у Донецькій та Луганській областях повинна слугувати доказом того,
що сепаратисти перебувають у виграшній ситуації;

– трансформація оприлюднених подій у безкінечний процес (періодичне повернення до них
з використанням будь-якого приводу) та створення враження розгорнення діалогу двох сторін, за
яким із зацікавленістю може стежити певна частина населення, що є важливою умовою вчинення
на них належного впливу. 

– використання неоднозначних висловлювань, які в певному контексті можна буде зробити не-
гативними характеристиками різних явищ. У значній кількості статей зарубіжні автори акцентують
увагу на тому, що США й Європа окремо переслідують спільну мету, спрямовану на колонізацію
України, захоплення її природних ресурсів та створення основного геополітичного плацдарму євра-
зійського континенту. Суть такого прийому полягає в тому, що, спираючись на правдиву інформа-
цію, створюють певний інформаційний контекст і намагаються спрямувати якомога більшу частину
суспільної свідомості в одну негативну точку;

– основний меседж російської пропаганди простий: Сполучені Штати здійснюють егоїстичну
та нещадну боротьбу за домінування у світі. Відповідно будь-які дії Росії чи іншої країни з проти-
стояння заслуговують на схвалення та є виправданими. За цією логікою, об’єднання євроатлантич-
ної безпеки, включно з розширенням НАТО до меж країн колишнього комуністичного табору,
і підтримка України Заходом є лицемірними та негідними. Країни Центральної та Східної Європи,
що на сьогодні межують з альянсом, зображають істеричними русофобськими маріонетками Спо-
лучених Штатів. Цей меседж адаптують під конкретний ринок залежно від країни, і він охоплює
питання внутрішньої та зовнішньої політики [13].

Висновки
1. За переконанням автора дослідження, запорукою ефективної протидії ІМВ країни-агресора

та пропаганді має стати забезпечення більш активної присутності українських медіа та інформа-
ційних агентств за кордоном, використання соціальних мереж та інших конвергентних медіа
з метою донесення до української та зарубіжної аудиторії об’єктивної інформації про суспільно-по-
літичні процеси та ін. 

2. Все більшої ваги при досягненні військово-політичних цілей набувають політичні, диплома-
тичні, економічні та інформаційні заходи, в тому числі прихованого характеру, такі як вико ристання
як неурядових міжнародних організацій і неурядових громадських, організацій, інформаційних
агентств, медіа-ресурсів, так і окремих зарубіжних діячів та журналістів. Оскільки для маніпулю-
вання важлива не тільки сама інформація, спосіб її подання, канал трансляції, а й джерело. При
цьому представникам зарубіжних політичних чи громадських кіл споживачі, на яких ця інформація
розрахована, довіряють більше, їхній маніпулятивний потенціал має сильніший вплив на аудиторію.
Залучаючи зарубіжних експертів, політичних та громадських діячів під час ІМВ, дуже зручно на тлі



антиукраїнських вигадок позитивно оцінювати російську міжнародну політику, а у висновках з при-
воду найрезонансніших подій посилатися один на одного як на авторитетних спеціалістів, фор-
муючи в громадян загалом позитивне враження про себе як громадських і політичних діячів. 

3. Для вироблення комплексної стратегії захисту інформаційної сфери, яка буде використовувати
інструменти «м’якої сили» для протидії засиллю російської неправдивої інформації, врівноваженню
балансу інтересів, приверненню на свій бік громадської думки в іноземних державах, потребують
дієвої зміни підходи, методи формування та реалізації державної інформаційної політики, оскільки
старі підходи, зокрема такі, як виправдовування, замовчування  фактів, продемонстрували свою
нездатність в умовах гібридної війни. 

Необхідно підтримати пропозицію Центру аналізу європейської політики CEPA в Рекомендаціях
щодо створення в Україні аналогу Центром з дослідження корупції та організованої злочинності
(OCCRP)/ Transparency International/GlobalWitness для боротьби проти дезінформації. Серед слуш-
них заходів, запропонованих Центру аналізу європейської політики CEPA, з якими цілком можна
погодитися, є:

– розслідування дезінформаційних кампаній Росії (та інших країн). Неможливо й непродук-
тивно намагатися протидіяти кожній російській брехні. Замість одинарних та незв’язних дослід-
жень, слід проводити міжнародні взаємопов’язані розслідування та кампанії, що дають змогу
зрозуміти, яким чином інструментарій «несилового впливу» Кремля вкладається в ширші страте-
гічні цілі Москви;

– розвінчування конкретних міфів: перевірка фактів та розвінчування міфів є дієвими, коли їх
спрямовано на ключову аудиторію, яка здатна сприймати аргументацію на основі фактів. Нині спо-
стерігаємо рух із перевірки фактів довкола української кризи: від StopFake до Disinformation Review
від ЄС. Але для справжньої ефективності такі розслідування має бути спрямовано на медіа та ке-
рівництво держав і враховано їхній курс;

– ініціювати новітню онлайн-технологію з розвінчування міфів у Європі. Дослідження техно-
логічних можливостей почалося зовсім недавно, до того ж переважно в США. 
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Андрій Кудряченко. Україна: на шляху до глобального геополітичного простору

Поява сучасної української держави на світовій мапі мала свої особливості, які були складовою
частиною широких трансформаційних перетворень, що мали мирний і демократичний характер.
На час здобуття Україною незалежності докорінно змінилася геополітична ситуація на європей-
ському континенті і у світі в цілому. Була зруйнована система силових координат повоєнного пе-
ріоду розвитку: відбулася відмова наддержав від блокового протистояння; мирним шляхом і за згоди
держав-переможниць та безпосередніх сусідів об’єдналася Німеччина; розпалася Організація Вар-
шавського Договору та Радянський Союз; у підсумку Захід переміг у холодній війні зі Сходом. Тим
самим взяла гору атлантична стратегія, а морська наддержава отримала верховенство над суходолом
євразійського континенту. У Європі було подолано розкол, а інтеграційні процеси набули конти-
нентальних вимірів.

Після подолання двополюсного протистояння на геополітичні зміни у міжнародних відносинах
впливали різні чинники, зокрема, процеси дезінтеграції на пострадянських і балканських теренах
і зміцнення Заходу (США і Європейського Союзу). На трансформаційні перетворення вагомо впли-
вали процеси глобалазації, інтеграції та переструктурування геополітичного простору. Турбулентні
зрушення відрізнялися направленістю процесів фрагментації і структурування та взаємодії телу-
рократичної (сухопутної) і таласократичної (морської) півсфер сучасної світової системи. Протягом
першого десятиліття гору брали США і світ тяжів до однополюсної системи, з 11 вересня 2001 р.
після атак міжнародного тероризму на Сполучені Штати сформувалася міжнародна система взає-
модії головних геополітичних акторів світу, який все більше ставав багатополюсним.

Нинішній етап сучасної історії, напевно, пов’язаний з силовою політикою Росії. За постбіпо-
лярний період Москва, значно зміцнивши свої позиції, повернулася до агресивної політики. РФ
захопила й анексувала Крим у 2014 р. та підтримує сепаратистів Донбасу, робить серйозний виклик
не лише Україні та Європі, а й усій системі міжнародних відносин. Росія попирає не лише загаль-
ноприйняті міжнародні норми, але і низку двосторонніх російсько-українських та чимало бага -
тосторонніх договорів й угод. Аналізуючи світосистему відносин постбіполярного періоду, ми
вирізняємо еволюцію від домінування ліберальних засад, вивищення США, формування багатопо-
люсного світу і до значного зростання викликів усталеним нормам міжнародного права, які кидають
міжнародний тероризм та сучасна силова політика Росії. 

Враховуючи такі оцінки трансформації світосистеми, структури міжнародних відносин, досить
важливим постає завдання дослідження особливостей входження України до геополітичного про-
стору, аналізу складових відносин та пріоритетів у взаємодії з головними геополітичними акторами,
що постали після розвалу біполярного світу. Адже з відходом у минуле Ялтинсько-Потсдамського
поділу на сфери впливу наша держава, як й інші близькі та далекі сусіди, стала на шлях реалізації
власних прагнень і можливостей розвитку за більш сприятливих мирних умов на континенті і світі
в цілому. Відомі й оцінки значення незалежної України, які надавав відомий американський вчений
З. Бжезинський, стверджуючи, що сам факт її виникнення був за своєю геополітичною значущістю
третьою подією в ХХ столітті після розпаду Габсбурзької монархії і розколу світу на протилежні сис-
теми після Другої світової війни [1]. За нинішніх умов також політики і чимало дослідників відво-
дять Україні відповідну роль у геополітичному розкладі сил на континенті.

Проблеми геополітичного сходження України за сучасної історичної доби тією чи іншою мірою
досліджувалися в роботах вітчизняних вчених: С. і М. Василенко, А. Гальчинського, А. Кудряченка,
Б. Левика,  Ф. Рудича, В. Храмова та інших. 

У монографіях та підручниках «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і при-
кладний аспекти» (2002), «Сучасна українська геополітика» (2003), «Геополітика» (2004), «Геополі-
тика України» (2007) та інших ґрунтовно аналізуються історичні витоки та сучасні теоретичні
і практичні виміри української геополітики у широкому загально-європейському та світовому кон-
текстах, наголошується на значенні вироблення і проведення власної політики та геополітичного
курсу країни [2]. У працях дипломатів А. Бутейка, А. Зленка та директора Національного інституту
стратегічних досліджень А. Гальчинського розглядається складний комплекс геополітичних інтер-
есів, що формувалися у зв’язку зі сходженням України та обранням нею євроінтеграційної стратегії
та застережень щодо геополітичного супернецтва у добу кризи однополярності світу і потреб захисту
національних інтересів країни [3]. У авторській монографії М. Михальченка проаналізовані зов-
нішньополітичні орієнтири України на сучасному етапі, складові політики та реальні кроки країни
як нової історичної реальності, яка ще виступає здебільшого як запасний гравець Європи. Професор
М. Михальченко доводить, що «заклики до відновлення старих зв’язків з Росією історично безпід-
ставні». Україна як країна-лімітроф, проголосивши курс на Захід, але не йдучи зі Сходу, може досить
ефективно використовувати модель «синтезної самоорганізації» [4]. Проблематика ідентичності
в добу глобалізації, актуальність досягнення національного консенсусу щодо євроінтеграції України
та проблеми зміцнення геополітичної ідентичності країни розглядається у монографії В. Кременя



і В. Ткаченко та у праці С. Шергіна [5].  О. Заремба та О. Федоренко розглядають у своїй монографії
геополітичні ідеї та гіпотези, що притаманні українській політичній думці ХХ — початку ХХІ сто-
ліття [6]. Підходи  України та країн Балто-Чорноморського регіону новітньої історичної доби щодо
геополітичного вибору, їх ролі у формуванні регіональної системи безпеки досліджує Б. Левик [7].

Суверенітет сучасної Української держави плекали не одне покоління кращих синів та дочок на-
шого народу, але незалежність постала за багато в чому сприятливих, мирних умов. А трансформа-
ційні перетворення стали здебільшого мирними змінами та демократичними за засобами
відповідями на проблеми і виклики, з якими зіткнулися більшість із міжнародних акторів тієї пори. 

На початок проголошення незалежності Україна була членом ООН, мала кілька дипломатичних
представництв у міжнародних структурах, була учасником понад 170 міжнародних угод і 15 міжна-
родних організацій, але не була повноправним суб’єктом міжнародних відносин чи світогосподар-
ських зв’язків.        

Реальним виходом України як суб’єкта на міжнародну арену слід вважати 16 липня 1990 р.,
коли Верховною Радою було ухвалено Декларацію про державний суверенітет. У цьому історич-
ному документі Україну було проголошено суб’єктом міжнародного права та рівноправним учас-
ником міжнародного спілкування, вперше заявлено про прагнення брати безпосередню участь
в загальноєвропейському процесі та європейських структурах. У Х розділі Декларації зазначалося,
що «Українська  РСР  як  суб’єкт  міжнародного  права здійснює безпосередні зносини з іншими
державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговель-
ними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій та виступає рівно-
правним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру
і міжнародної безпеки» [8].  

Водночас з погляду набуття міжнародної правосуб’єктності не варто переоцінювати вагу Декла-
рації, оскільки вона ще перебувала в складі СРСР. Тобто йшлося про суверенітет УРСР у складі
СРСР, а не про державну незалежність. Цим і пояснюються ті принципи, що мали застосовуватися
при укладанні союзного договору. Але це було досить важливим у контексті майбутніх змін.

Враховуючи політичні реалії належності України до Союзу РСР — одного із потужних військово-
політичних об’єднань, Верховна Рада наприкінці ІХ розділу Декларації заявила про намір України
«стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і до-
тримується трьох неядерних  принципів:  не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї» [8].
Такий підхід мав певне значення на зорі становлення молодої держави, відстоювання її національ-
них інтересів в умовах існування великих військових блоків — Варшавського договору та Північ-
ноатлантичного альянсу. З іншого боку, проголошені три неядерні принципи України як союзної
республіки СРСР були спрямовані проти силового поля Москви, але вони мали подальший вплив
і в роки незалежності. Декларація про державний суверенітет стала основою нової Конституції, за-
конів України та позицій при укладанні міжнародних угод.

Розвиваючи положення цього документа, 24 серпня 1991 р. Верховна Рада ухвалила Акт прого-
лошення незалежності України, остаточно утвердивши принцип зовнішньополітичної суб’єктності:
«Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовиз-
начення, передбаченого  Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійс-
нюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської
Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної
української держави — УКРАЇНИ». Її територія тим же Актом визначалася неподільною і недотор-
канною та те, що на території України мають чинність виключно Конституція і закони України [9].

Цей Акт був затверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. 90,3% громадян, що
брали участь у ньому (у референдумі взяли участь 84% населення, що мали право голосу). Референ-
думом було закладено правовий і політичний прецедент щодо подальших форм виявлення полі-
тичної волі українського народу. Віднині вищим критерієм легітимності державних актів та рішень
в Україні вважалося їх схвалення через всенародне волевиявлення. І жодні суспільнополітичні рішення
майбутнього, ніякі форми державного правління не змінили і не змінять того самоочевидного пра-
вового становища, що найвищим і найавторитетнішим законодавчим корпусом Української дер-
жави був і залишається безпосередньо народ. 

Варто наголосити, що демократичний шлях ствердження України як нової держави суттєво впли-
вав на її швидке міжнародне визнання. Зокрема, відразу після грудневого 1991 р. всеукраїнського
референдуму Україну визнала низка держав. В їх числі були як безпосередні сусідні країни, могутні
держави, так і впливові міжнародні формування. Зокрема, вже 2 грудня 1991 р. незалежність України
визнали Польща й Канада, 4 грудня — Угорщина, Литва і Латвія, 5 грудня — Росія та Болгарія. По-
казовим було і те, що на наступний день після проведення референдуму, 2 грудня 1991 р. міністри
закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили Декларацію ЄС щодо України,
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в якій схвалювалось волевиявлення її народу. Відносини Європейського Союзу з Україною були за-
початковані в грудні 1991 року — з моменту визнання незалежності України Євросоюзом у листі
Міністра закордонних справ Нідерландів, країни, яка на той час головувала в ЄС [10, с. 125].

Протягом першого місяця після референдуму Україну визнали 68 держав світу, у тому числі —
Велика Британія, Ізраїль, Італія, Німеччина, Франція, США, КНР, Японія. У 1992 р. Україну ви-
знали 132 держави світу, 110 з них встановили з нею дипломатичні відносини. В Україні в перший
рік її незалежного сходження було відкрито 38 іноземних посольств, одне повноважне представ-
ництво та 8 генеральних консульств. На початок 1994 р. в Україні функціонувало 50 іноземних по-
сольств. 5 представництв міжнародних організацій, а також 7 генеральних консульств [11, Т. 2,
с. 194–202].

Розпад Радянського Союзу став зрушенням глобального порядку, який спричинив появу низки
нових суверенних держав, що входили до силового поля, яке уособлювала Москва. Тим самим було
мирно започатковано процес геополітичного переформатування величезного обширу, що складав
одну шосту суші планети. За геополітичними складовими — своєю територією, населенням, при-
родними ресурсами — Україна вигідно вирізнялася від більшості нових країн. Площа Української
держави становить 603,7 тис. кв. км. За цим показником Україна посідає друге місце в Європі після
Росії. Населення нашої країни становило понад 52 млн осіб, що ставило її за цим показником на
шосте місце на європейському континенті після Росії, Німеччини, Італії, Великої Британії та Фран-
ції. Україна мала поліетнічний склад населення, тут проживає понад 130 націй і народностей, ос-
новні із яких українці — 37,2 млн осіб (72,6%) та росіяни — 11,4 млн осіб (21,9%). Територія України
простягаєть ся з заходу на схід на 1316 км, з півночі на південь — на 893 км. З півдня територію країни
омивають Чорне і Азовське моря, в Україні розташований географічний центр Європи [12].

Україна стала помітною складовою світового розкладу сил, яка мала третій у світі за потужністю
ядерний арсенал, 700-тисячну армію (найчисленнішу на європейському континенті після росій-
ської), потужний і воєнно-промисловий комплекс. Зрештою, маючи широкий спектр природних
корисних копалин, потужні людські та економічні ресурси, Україна за багатьма складовими йшла
у світовій ієрархії країн в першому ешелоні. 

Для України важливе значення мали умови історичного розвитку, просторово-географічне роз-
ташування, відносини з сусідами та власні можливості державотворення. Об’єктивно вплив мали
такі чинники: незавершеність процесів консолідації у період ще раннього середньовіччя, коли після
монголо-татарської навали єдність етнічних українських земель була розірвана сусідніми країнами;
затяжне багатовікове розчленування етнічної території з точки зору історичної перспективи спри-
чиняло відповідно негативний вплив на ментальність і досягнення єдності населення різних регіонів
України; практика пошуків приязні сусідів, неодноразові наміри співіснувати з ними на рівноправ-
них умовах чи навіть на умовах автономії або протекторату завершувалися, як правило, втратою не-
залежності.

Сутність геополітичного вибору України визначив ще понад півстоліття тому В. Старосольський:
«У старі часи це набувало конкретної форми виразу: «Москва чи Варшава», як це існувало в XVI сто-
літті. А зараз це вибір — «Схід чи Захід», з Москвою як синонімом Сходу, чи з Європою як із синонімом
Заходу. Яка орієнтація переможе?» [13]. Ще відвертіше і відчутно раніше з цього приводу висловився
провідник української ідеї В. Липинський: «Відділитися від Польщі, але так щоб не утопитися у ро-
сійському морі, — ось проблема, остаточне вирішення якої Україні не вдалося знайти протягом ти-
сячоліть» [14, с. 66–67]. 

Побутували балто-чорноморська і чорноморська орієнтація. Перша вела свій початок від вісі
«північ–південь», якої дотримувалися ще київські князі, зокрема Ярослав Мудрий, намагаючись
побудувати свою державу «від моря до моря». Стосовно другої Ю. Липа вважав, що геополітичний
напрям до Чорного моря був визначальним для України як ще за часів Литовсько-Руської держави,
так і в подальші історичні періоди [15, с. 72].

Отримавши у 1991 р. незалежність, Україна стала перед завданням оптимального входження до
світового геополітичного простору. Актуальною проблемою перед Києвом постав вибір зовнішньо-
політичного курсу на основі власного суверенітету. Складнощі додавало становище відсутності єд-
ності між провідними політичними силами всередині країни, низький рівень економічної
самодостатності та енергетична залежність від Росії. 

Перед країною постали завдання визначення стратегічних орієнтирів розвитку і позиціонування
на міжнародній арені та системі світогосподарських відносин. Багатовікова дилема — «Україна між
Сходом і Заходом» — активізувалося не лише у теоретичному аспекті. Геополітичне становище не-
залежної України відрізняється тим, що будучи географічно в центрі Європи, вона знаходиться на
порубіжжі між Заходом і Росією, має вихід на стратегічно важливий Чорноморсько-Середземно-
морський регіон, а також на Кавказ та Близький Схід. 



Водночас влада України мала враховувати наявність на своїй території ядерної зброї, не контро-
льованої Києвом, присутність у своїх водах ще союзного Чорноморського флоту, який став відразу
«флотом СНД», а фактично залишався інструментом політичного впливу Росії, наявність суттєвих
розбіжностей з останньою щодо низки стратегічних устремлінь. 

Основні засади зовнішньої політики країни були визначені у Декларації про державний сувере-
нітет України від 16 липня 1990 р. та постанові Верховної Ради України «Про основні напрями зов-
нішньої політики України» від 22 липня 1993 р.  У Декларації було вперше проголошено про намір
держави брати безпосередню «участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах»,
а у затвердженій Верховною Радою у липні 1993 р. зовнішньополітичній доктрині членство України
в ЄС було визначено пріоритетною метою зовнішньої політики [16]. Таким чином, проголошений
у 1990 р. намір «стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військо-
вих блоках», не став перешкодою участі України у загально-європейській структурі безпеки. Тим
самим, за оцінкою А. Зленка, була продемонстрована готовність України до адаптації свого зов-
нішньо-політичного курсу до нових реалій в Європі [17, с. 612]. Ці зміни були помічені Європей-
ським Союзом і у жовтні 1993 р. в Києві відкрилося його відповідне представництво. 

Ухвалення нової Конституції України 28 червня 1996 р. динамізувало усі сфери суспільного життя
країни та мало позитивний вплив на зміцнення міжнародно-правової суб’єктності держави. Засад-
ничі принципи зовнішньої політики України набули свого подальшого розвитку та конституційного
закріплення і тим самим формування її правових основ було завершене [18]. 

Українській владі без особливих ускладнень вдавалося під кутом зору моделювання місця країни
в процесі глобальної трансформації системи міжнародних відносин брати різні засадничі концепції
та підходи: нейтралітету, позаблоковості, багатовекторності, європейської та євроатлантичної ін-
теграції, євразійства,  рівнонаближеності тощо. 

Перші роки незалежності України стали для неї періодом наближення до європейських та євро-
атлантичних інститутів і налагодження нових відносин з РФ та іншими державами. Втілюючи
у життя принципи Декларації про державний суверенітет, Україна стала 30 січня 1992 р. учасницею
ОБСЄ та підписала Гельсінський Заключний Акт, ставши прихильницею посилення ролі та ефек-
тивності Гельсінського процесу у зміцненні безпеки в регіоні у політичному, військовому, люд -
ському, економічному та інших вимірах і, таким чином, на зміцнення власної безпеки держави. 

У червні 1994 р. в м. Люксембурзі була підписана Угода про партнерство і співробітництво (УПС),
яка після ратифікації всіма країнами-членами набрала чинності у 1998 р. Саме під час підписання
УПС Президентом України було заявлено  про намір у майбутньому поповнити лави Євросоюзу. Угода
надавала Києву статусу найбільшого сприяння у відносинах країни з Євросоюзом, передусім, в еко-
номічній сфері. 1995 р. Україна підписала з ЄС актуальну тимчасову угоду про режим торгівлі (до на-
брання чинності УПС), що відкривало їй європейські ринки. Україну того ж року було визнано
країною із перехідною економікою, що розширювало умови піднесення торговельних відносин. 

Важливим кроком на шляху євроінтеграції стало прийняття України до Ради Європи у 1995 р.
і визнання принципу верховенства права, її зобов’язання забезпечити права та основні свободи лю-
дини всім особам, які перебувають під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими дер-
жавами для досягнення цілей РЄ. Міжнародні та європейські фінансово-економічні структури
вважають приєднання держави до РЄ показником внутрішньої стабільності та додатковою гаран-
тією захисту власних інвестицій у цю державу. 

Окрім того, Україна стала однією з договірних сторін таких конвенцій РЄ:  Європейської куль-
турної конвенції; Рамкової конвенції про транскордонне співробітництво; конвенцій з боротьби зі
злочинністю та щодо захисту прав національних меншин. Входження України до РЄ активно під-
тримали парламентарі Литви, Угорщини, Естонії, Німеччини, Чехії, Туреччини, Молдови та Поль -
щі. 15 вересня 1995 р. у Києві було відкрито інформаційно-документаційний центр РЄ на базі
Української правничої фундації [20]. 

9 листопада 1995 р. у штаб-квартирі РЄ у м. Страсбурзі (Франції) відбулася урочиста церемонія
вступу України до Ради Європи, тоді РЄ було передано на зберігання Закон України про приєднання
до Статуту РЄ та підписано відповідний протокол. Прийом України до РЄ, яка стала 37-м членом
цієї організації, став свідченням визнання України як європейської держави, що здійснює подальші
демократичні перетворення. 

Однією із умов та дієвим чинником входження України до геополітичного простору стало фор-
мування її відносин з НАТО, який також еволюціонував. Цей союз, реагуючи на трансформаційні
зміни в Європі, сформував 20 грудня 1991 р. Раду Північно-Атлантичного співробітництва (РПАС).
При створені до неї увійшли: 16 держав-членів альянсу, 6 країн ЦСЄ та 3 країни Балтії, у 1992 р.
11 країн, що постали на теренах СРСР і утворили СНД. У квітні та червні 1992 р. до цього процесу
долучилися Грузія і Албанія, а з 1993 р. у складі РПАС нараховувалося 22 держави-партнери альянсу.

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

28



Освіта регіону — 2016/4 29

Андрій Кудряченко. Україна: на шляху до глобального геополітичного простору

Співпраця в рамках РПАС здійснювалася згідно з Робочим планом, який спершу укладався що-
річно, а з 1995 р. — раз на два роки.

У січні 1994 р. Північноатлантична Рада звернулася до країн-членів НБСЄ з ініціативою «Пар-
тнерство заради миру». Це створило умови для кожної окремої країни мати двосторонні відносини
з альянсом. У лютому цього ж року Україна першою із країн СНД підписала угоду про участь у про-
грамі та започаткувала так звані «розширені та поглиблені» відносини з НАТО, які у липні 1997 р.
було оформлено у Хартію про особливе партнерство (документи підписали у Мадриді) [20, с.11].
У жовтні 1997 р. НАТО відкрило у Києві центр інформації та документації, а Україна — своє пред-
ставництво у штаб-квартирі НАТО і з січня 1988 р. запровадила там посаду військового представ-
ника. За зближенням України з Північноатлантичним альянсом прискіпливо і ревносно стежила
РФ, яка сама розгортала програму співпраці з блоком. Для Кремля залучення України до альянсу
було серйозним геополітичним викликом, хоча про вступ до НАТО до кінця 1990-х років з обох сто-
рін не йшлося (пропри заяви української сторони про таку можливість у невизначему майбутньому).

Зближення із Заходом було водночас віддаленням від Росії, відносини з якою стали серйозним
випробовуванням для українських державників та політиків. Реальності двосторонніх відносин по-
яснювало і ускладнювало те становище, що протягом першого десятиліття РФ була найбільшим
кредитором України. Зростання цін на енергоносії 1992 р. значно підвищило борг України перед
Росією і в 1995 р. він досяг 4,2 млрд доларів США, а у 1997 р. становив 8,8 млрд американських до-
ларів [21; с.104].

Асиметрія україно-російських відносин відчувалася у багатьох вимірах — від економічних, воєнно-
політичних до соціально-психологічних. Якщо на рівні президентів та урядів двох найбільших
пострадянських країн постійно артикулювалися твердження щодо рівноправності відносин, то у дійс-
ності це було далеко не так. У свідомості російських політичних верств залишався так званий «імпер-
ський синдром», тобто наднаціональна політична ідентифікація, і чимало політиків та громадян
сприймали відокремлення України неприродним явищем. Росія залишалася за всіма геополітичними
ознаками однією із найвідоміших держав на світовій сцені. Вона володіла не лише величезними ре-
сурсами, але і ядерною зброєю та авторитетом культури світового рівня. Все це давалося взнаки. 

Після проголошення Україною Декларації про незалежність початок нових українсько-росій-
ських відносин було затьмарено заявою прес-секретаря російського президента — Павла Вощанова,
який стверджував про можливість перегляду кордонів з новими республіками. Розбіжності з Мос-
квою виникли й при ліквідації СРСР та утворенні СНД, яка Співдружність розглядала способом
збереження свого політичного впливу на просторах колишньої наддержави, а потім на відновлення
оновленого об’єднання під керівництвом Росії. У цей період саме артикулювання наміру Києвом
стати постійно нейтральною країною відіграло позитивну роль. 

На Україну здійснювався активний тиск з метою залучення її у новий військовий блок, що ство-
рювався на просторах колишнього Радянського Союзу. Проте Україна СНД розглядала як чинник
«цивілізованого розлучення» і Київ послідовно відхиляв усі спроби Москви перетворити СНД на
наднаціональну структуру з функціями міждержавного управління, які тривали до кінця 1990-х
років. Фактично гору взяли підходи України — роль СНД у відносинах між колишніми республіками
СРСР поступово зменшувалася, зростало значення двосторонніх і багатосторонніх угод і зв’язків
більшості із них. У ті роки лише Білорусь та Казахстан орієнтувалися на підходи Кремля. Водночас
знижувалися престижність та значення СНД у суспільній свідомості. Так, якщо 1994 р. 40% опиту-
ваних в Україні були прихильниками розвитку відносин з країнами Співдружності, то на кінець
1990-х — лише 15,0% і цей показник знижувався й надалі [22, с. 32].

Слід зазначити, що у відносинах Україна — Росія були й абсолютно різні бачення щодо Криму,
м. Севастополя, поділу Чорноморського флоту і пов’язаних з цим об’єктів інфраструктури. І лише
так званий пакетний підхід уможливив підписання президентами двох держав великого договору
1997 р. про дружбу, партнерство та співпрацю між Україною і Російською Федерацією, якому пере-
дували договори про статус перебування Чорноморського флоту РФ на території України та про па-
раметри розподілу флоту й про взаєморозрахунки. На рівні міжнародно-правових відносин були
закладені умови унормування взаємин і зняття напруженості між Україною та Росією.

Для України імперативно стояло завдання утвердитися у системі міжнародних відносин як су-
веренна держава. Тому прагнення Москви до гегемонії у регіоні було доволі небезпечним викликом.
Як для Росії, так і для України, відповідно «карта сусіда» неодноразово розігрувалася як дієвий чин-
ник для відповідних політичних сил у їх боротьбі за владу. Слід враховувати, що встояти у такому
протиборстві геополітичних амбіцій наодинці з Росією Україна мала досить обмежені шанси. Тим
самим курс офіційного Києва на Захід і, таким чином, віддалення від Москви, поруч із природним
наміром увійти суб’єктом до світової спільноти, також був спричинений і бажанням знайти проти-
вагу Росії та підтримку власним зовнішньополітичним прагненням. 



Проблеми відносин Києва з Москвою були пов’язані не лише з «Кримським вузлом» проблем,
але і з відмінностями у геополітичних стратегіях обох країн, їх сприйняттям всім міжнародним спів-
товариством. Суверенність Росії за президентства Б. Єльцина значно легше і здебільшого позитивно
сприймалася провідними акторами світової політики.  А геополітичне сходження України було об-
тяжене неоднозначністю ставлення міжнародної спільноти до появи на політичній карті Європи
нової, великої за територією та кількістю населення, дуже потужної за своїми природними та еко-
номічними ресурсами незалежної держави. У першій половині 1990-х років «Захід ігнорував
Україну» і «не виявляв належного інтересу». Про «неготовність» сприйняття цього факту свідчили
висловлювання американських та інших західних політиків, про це писали свого часу відомі полі-
тологи С. Хантінгтон та З. Бжезинський [23].

Спочатку Україна була об’єктом пильної уваги, насамперед як країна із ядерними арсеналами
і нестабільною політичною ситуацією. Після розв’язання ядерної проблеми (далеко не на найкра-
щих умовах для Києва). Україну розглядали як потенційне джерело регіональної нестабільності
внаслідок напружених стосунків із РФ та внаслідок величезного економічного спаду, які посилю-
вали гострі внутрішньополітичні протистояння.

Відсутність єдності у політичних верств стосовно стратегічних прагнень України, які балансували
між Росією та Заходом і потопали у корупції, значною мірою гальмували зацікавленість Заходу. Ос-
танній досить обережно і прагматично проводив підтримку доволі непослідовних реформ у нашій
країні: системи державного управління, політичної системи, збройних сил тощо. Кредити та іно-
земні інвестиції завжди обумовлювалися темпами економічних реформ або вирішенням тих чи тих
політичних конфліктів.  

Проте з висоти нинішнього часу слід зазначити, що відносини із Заходом мали три головні скла-
дові: Україна — Європейський Союз, Україна — НАТО  та Україна — США. І з самого початку не-
залежності України головним питанням по всіх трьох напрямках було вирішення проблеми її
без’ядерного статусу. Адже Україна успадкувала від Союзу РСР 176 міжконтинентальних балістич-
них ракет (1200 боєголовок), 41 бомбардувальник із загальною потужністю доставки до 650 одиниць
ядерних боєприпасів та понад 2500 тактичних ядерних ракет. Цей ядерний арсенал був значно по-
тужнішим за ядерну зброю Великобританії, Франції і Китаю разом взяту. Заявивши 1990 р. про намір
мати без’ядерний статус, Україна під час довготривалих переговорів домагалася в обмін від членів
«ядерного клубу», в першу чергу від Росії та США, гарантій безпеки та матеріальної компенсації.
Відвертий тиск з боку вищого керівництва США (адже стратегічні ракети були націлені здебільшого
на американську територію) і Росії був особливо відчутним. Тисли і чиновники в Брюсселі та лідери
інших держав. То ж президент Л. Кравчук у січні 1994 р. підписав тристоронню угоду з ядерного оз-
броєння, а в у лютому — Верховна Рада ратифікувала договір зі скорочення стратегічних наступаль-
них озброєнь (СНО-1, відомий на Заході як START-1). У листопаді 1994 р. Україна ратифікувала
договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Вже 5 грудня 1994 р. був підписаний так званий Бу-
дапештський меморандум про гарантії безпеки України з боку США, Великобританії та Росії. Того
ж дня до цього Меморандуму письмово приєдналися Франція та Китай [24]. 

Ядерні боєголовки було вивезено у РФ до 1996 р., а ракети-носії і токсичне паливо до них було
«утилізовано» коштом країн-гарантів до початку 2000 р. на території України. Також у Первомай-
ському районі Миколаївської області у одній із шахт ракети було створено відповідний музей. До
кінця 1990-х років Україна отримувала з Росії в обмін на ядерні заряди паливо для атомних елек-
тростанцій.

Наступна складова геополітичного тренду України на Захід, що стосувалася її відносин з США,
мала вельми важливе значення. Адже саме сприйняття незалежності України чи заперечення цього,
як було за Буша-старшого під час його виступу у Верховній Раді 1 серпня 1991 р., коли він заявив
про підтримку Києва до свободи, але не підтримав його намір вийти із СРСР та застерігав українців
від «згубного націоналізму», безпосередньо впливали й на інші провідні держави світу. Скажімо,
США визнали самостійність України 25 грудня 1991 р. — пізніше, ніж Норвегія, але раніше, ніж Ні-
меччина, Франція та Великобританія. У травні 1992 р. відбувся перший візит президента України
до США. До кінця 1993 р. Вашингтон демонстрував послідовне дотримання проросійського курсу
в політиці з країнами СНД. США вважали, що роль Росії у розвалі СРСР визначає її лідерство у де-
мократичних перетвореннях на теренах Співдружності. 

Переслідуючи прагнення мінімізувати впливи Москви як у межах СНД, так і в ширших вимірах,
Україна спільно з іншими учасниками та країнами-сусідами слушно звернулася до ідеї об’єднання
зусиль зі створення регіональних формувань. Це були ініціативи щодо Балто-Чорноморського спів-
робітництва, які свого часу підтримані більшістю столиць країн регіону, також створення у 1997 р.
неформального об’єднання ГУУАМ (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова). Останнє
у травні 2003 р. на саміті у Києві було оформлене у міжнародну Організацію за демократію та еко-
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номічний розвиток — ГУАМ як протидію політичній і економічній експансії Росії (Узбекистан при-
зупинив, а у 2005 р. денонсував свою участь). У серпні 2001 р. було ухвалено статут організації, спос-
терігачами в ГУАМ стали Румунія і Литва. До організації запрошувалася і Туреччина. Однак вона
відмовилася як від участі, так і від статусу спостерігача.

Україна стала членом створеної 1992 р. в Стамбулі Чорноморської організації економічної спів-
праці — ОЧЕС. У 1998 р. був підписаний статут цього об’єднання. До складу цієї організації увійшли
12 держав регіону та 13 країн-спостерігачів.

Відчутно прихильнішим до України і її геополітичних устремлінь стала адміністрація президента
Б. Клінтона, яка вела пошук нового партнера на пострадянському просторі через погіршення від-
носин з Росією. Останнє сталося через розчарування «демократичними змінами» у РФ та війну
в Югославії. Натомість перші кроки президента України Л. Кучми у сфері економічних реформ
справили добре враження. Тож у вересні 1996 р. Сенат США затвердив створення постійно діючої
двосторонньої комісії на найвищому рівні, яка отримала назву комісії «Л. Кучма — А. Гор». Наяв-
ність цього органу покликана була засвідчувати значущість України у зовнішній політиці Вашин-
гтона і забезпечити постійний зв’язок та обмін думками зі стратегічно важливих питань на
рівноправних засадах. Однак «рівноправні засади» були здебільшого даниною дипломатичних ар-
тикулювань, бо Києву доволі часто доводилося брати до уваги позицію США, навіть на шкоду влас-
ним інтересам. Це проявилося у питанні щодо ядерного роззброєння, стосовно припинення участі
України у будівництві Бушерської АЕС в Ірані тощо.

Таку уразливість Києву Вашингтон прагнув компенсувати матеріально. За два роки програма фі-
нансової допомоги Україні зросла з 300 млн американських доларів у 1993 р. до 700 млн у 1994 р.
Саме за підтримки та впливу США «велика сімка» ухвалили рішення про надання Україні 4,2 млрд
доларів допомоги на проведення економічних реформ та підготовку до закриття Чорнобильської
АЕС. До 1999 р. загальний обсяг фінансової допомоги Україні з боку США становив понад 1,7 млрд
дол. США [21, с. 119]. Проте реальна дійсність «нецільового використання» американської фінан-
сової допомоги київськими державниками та щодо несприятливих умов для американського бізнесу
в Україні давалися взнаки. До цього додавалися складнощі, викликані арештом та наступним судо-
вим процесом над затриманим у США колишнім прем’єр-міністром України П. Лазаренком.

Водночас слід однозначно підкреслити, що протягом перших років незалежності Україною було за-
явлено і зроблено важливі геополітичні кроки як суб’єкта міжнародних відносин. Головним результатом
зовнішньополітичних зусиль цих років стало те, що у нових історичних умовах, на відміну від держа-
вотворення початку минулого ХХ ст., Київ зумів вийти з «братських» обіймів Москви. Тоді, в останнє
десятиліття ХХ ст., позбавившись величезного ядерного спадку від Союзу РСР, Україною було закладено
здорову основу для нормальної співпраці зі світом з однозначним пріоритетом на європейську та євро-
атлантичну орієнтацію і становлення рівноправного добросусідства з Росією та іншими державами.

Досить важливим із точки зору історичної перспективи було ухвалення Стратегії інтеграції Ук-
раїни до Європейського Союзу, затвердженої 11 червня 1998 р., і Програми інтеграції України до
ЄС (14 вересня 2000 р.), які мали стати головним чинником підготовки нашої держави до цього до-
волі складного процесу [25]. Європейський вибір став визначальним напрямом зовнішньої політики
України. Євросоюз відкрив у Києві своє дипломатичне представництво 1993 р., яке набуло статусу
посольства з 2012 р. Відповідно в Брюсселі з липня 1995 р. запрацювало представництво України
в ЄС. Ратифікована УПС була розрахована на 10 років. Україна у липні 1996 р. отримала статус
країни з перехідною економікою на саміті ЄС у Флоренції; Рада ЄС у грудні 1996 р. ухвалила План
дій, що визначив конкретні напрями співпраці з Україною; 5 вересня 1997 р. відбувся перший саміт
Україна — ЄС; у грудні 1999 р. в м. Гельсінкі підписана Спільна стратегія ЄС щодо України, яка ви-
значила пріоритетні напрями політики країн-членів та інституцій Євросоюзу на чотирирічний пе-
ріод співпраці з Києвом. 

Об’єктивно оцінюючи артикульовані прагнення і реальні результати геополітичного сходження
України за перше десятиліття, слід наголосити  таке. На владному олімпі у Києві не було своєчасно
розроблено зовнішньополітичної стратегії з урахуванням максимально повного аналізу наявних
складових, власних сил, можливих чи вірогідних партнерів, оптимальних шляхів та засобів досяг-
нення максимально можливого місця у динамічно змінному геополітичному просторі. Владні рі-
шення, як правило, ухвалювалися в Україні, виходячи із ситуативного перебігу подій як у середині
країни, так і зовнішнього оточення. Україні протяжний період часу бракувало глибокого аналізу
об’єктивних чинників, реальних та потенційних складових як потужної держави, її географікоеко-
номічних, демографічних, культурно-цивілізаційних та інших параметрів. Український тогочасний
істеб лішмент, за невеликим винятком, не став джерелом творення стратегії власної держави, її на-
ціональних інтересів на протяжну перспективу. Тут, певно, давалися взнаки звичний конформізм
та попереднє історично-традиційне залякування націоналізмом.



З набуттям суверенного статусу, після століть спілкування із зовнішнім світом здебільшого «опо-
середковано», крізь призму чужих інтересів та іншої, політично більш розвиненої свідомості (по-
льської, російської, німецької), Україна постала перед завданням віднайти свою геополітичну
ідентичність. Перед правлячими верствами імперативно стояло завдання усвідомити себе у глобаль-
ному контексті і в контексті розвитку світової цивілізації, визначити, в чому полягають пріоритети
України, реальні національні інтереси і виробити стратегію та тактику реалізації останніх. 

Як наслідок попереднього історич ного розвитку та ситуативного підхо ду до вирішення пере-
важно поточних проблем для сходження України визначалися завдання щодо неза лежної лише від
метрополії, мало враховувалися потенційно можливі стратегічні цілі. Звичайно, тут були, як заве-
дено гово рити, об’єктивні та суб’єктивні причи ни: легко здобута незалежність, від сутність належно
розроблених геополітичних док трин й історичних традицій та досвіду їх втілення, ослабленість дер-
жавотвор чих потенцій багатовіковим московським підлеглим періодом, а також зовнішні чинники
та швидкоплинні турбуленції на континенті. Все це потужно впли нуло на втілення заявленої добро -
вільної відмови від статусу ядерної держави, на недбале став лення до ВПК і подальший істотний
його занепад, протидію викликам фінансової і енер гетичної залежності від зовнішніх дже рел. На-
слідками цього стали економічна стагнація і ослаблення позицій України у світі, зниження ролі ко-
мунікативного каркасу країни і втра та нею значної частини транзитних функцій. 

Звільнившись від ядерних арсе налів світового масштабу не на най кращих умовах, зволікаючи
з транс формаційними перетвореннями, хибу ючи з обранням зовнішньополітичної стратегії,
Україна власними руками пересунула себе як державу потенцій но першого ешелону (нехай навіть
із замикаючого їх кола) до країн другого ешелону. Сильна так би мовити козир на карта — воєнна
сила (а у світі вона завжди була і ще довго залишатиметь ся основним чинником впливу) — враз зне-
цінилася під впливом чорнобильсь кого синдрому та романтизму письменників-політиків.

Тим самим Україна продемонстру вала відсутність стратегічного бачення і належної політичної
волі в опану ванні реально існуючого становища. Українські політичні та владні верстви не підня-
лися до рівня вироб лення власної геостратегії й стали за ручником попередніх підходів і намі рів мен-
шовартісного гатунку. Слід, певно, уточнити, що, не спові дуючи войовничої ідеології, автор лише
безпристрасно аналізує неспроможність тогочасних панівних владних верств сформувати адекватне
стратегічне бачення подальшого пе ребігу подій з позицій національних інтересів власної молодої
і в багатьох випадках незахищеної країни. Адже в інших державах, щоправда, політично та еконо-
мічно спроможніших, набуття незалежного суверенного статусу поставало вагомим аргу ментом на
користь взяття значно більшої відповідальності за зміцнення стабільності та безпеки на континенті.
Саме так перебирали на себе більшу частку відповідальності свого часу по воєнна Франція,
а в останнє десяти ліття XX ст. об’єднана Німеччина — ровесниця незалежної України.

Аналізуючи складові геополітичного та геостратегічного утвердження України, слід особливо на-
голосити на значному недооцінюванні владою в перші роки незалежності про блем забезпечення
теплоенергетични ми ресурсами (ТЕР) нашої держави. Адже відомо, що вже не одне десяти ліття бо-
ротьба за право володіти енер горесурсами, за право їх транспорту вати, за вплив на ринок енерго-
носіїв стала потужними чинниками реалі зації інтересів держав світу, їх полі тичної поведінки,
основою політичних та економічних союзів і навіть джере лом міжнародних конфліктів.

Україна належала і ще належить до енергодефіцитних країн, оскільки за рахунок своїх джерел
ТЕР вона донедавна задовольняла власні потреби лише на половину. На рубежі тисячоліть власний
видобуток покривав 10–12% потреб у нафті, 20–25% — у природ ному газі країни. І від того, як роз-
вива тиметься світова геополітична і геоекономічна ситуація в енергетиці, значною мірою залежа-
тимуть умови функціонування економіки та паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України.

В умовах майже повної залежності від поставок енергоносіїв з Російської Федерації заходи з ди-
версифікації джерел їх надходження, насамперед природного газу й нафти, мають роз глядатися як
ключовий елемент забез печення національної безпеки держа ви і створення умов для стійкого роз -
витку ПЕК. Це потребувало невідкладної розробки і реалізації концепції довго строкової енерге-
тичної політики Ук раїни, наріжним каменем якої мали б стати заходи диверсифікації. Україна —
великий споживач ро сійського газу в Європі — посідала за обсягами споживання природного газу
шосте місце у світі, а за імпортом — третє місце після США та Німеччини. Причина цього полягала
в тому, що вітчизняна промисловість вирізнялася винятко вою енергомісткістю. Врахування такого
становища владним імперативом диктувало необхідність впровадження ефективних енергозбері -
гаючих технологій. Однак і нині ситуація ще потребує виправлення.

Автору доводилося аналізувати становище, пов’язане з наяв ною в нашій державі газотранспор-
тної системи (ГТС) і ролі України як провідної транзитної країни Європи та й світу загалом [26].
Адже ГТС України була другою після РАО «Газпром» за потужністю і довгий час здійснювала близько
90% експорту російського газу. Тим самим, ГТС країни мала виняткове геостратегічне положення,
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будучи своє рідним «газовим мостом» між велики ми газодобувними регіонами Росії та країнами
Заходу. За обсягами транзиту газу Україна по сідала перше місце у світі. Через тери торію країни про-
ходять південне від галуження продуктопроводу «Дружба» до країн Центральної Європи, газо -
проводи «Союз», «Братство», «Про грес» та інші. Через територію Украї ни здійснювався також
транзит росій ського природного газу в Південно-Східну Європу та Туреччину. На території України
розміщуються най більші в Європі підземні газосховища обсягом 35 млрд кубометрів. Відомо, що
для Росії експорт газу — важлива складова державної політики. Однак Україна, здійснюючи конт -
роль над транзитом газу, перетворила його в одну із найвигідніших форм бізнесу на дер жавних ре-
сурсах. Цей бізнес прино сив досить вагомі як політичні, так і матеріальні дивіденди. Проте
у геополітичному вимірі Україна не зуміла цей чинник перетворити чи зберегти як геоекономічний
каркас свого привілейованого  становища.  

З огляду на сказане, очевидним у геополітичному плані для України і винят ково важливим
у ширшому аспекті було збереження двох геоекономічних ліній: Захід — Схід та Північ — Південь.
У цьому зв’язку слід також враховувати річкові та морські складові. Адже морські порти найбільше
відкриті для зовнішнього світу, вони виконують інтегруючу функцію для всієї транспор тної мережі
держави. Однак якщо мережа магістральних продуктопроводів в основному ще збе режена, то ко-
мунікаційні можливості Причорномор’я великою мірою протягом першого десятиліття майже
втрачено.

З точки зору геополітики, важливими чинниками сили держави як суб’єкта між народних відно-
син є активне використання нею власного політико-географічного розташування, врахування як
природних кордонів і соціокультурних зв’язків із сусідніми дер жавами, так і мережі на земних, вод-
них, морських, повітряних транспортних сполучень та інших складових інформаційно-комуніка-
тивного простору.

Слід зазначити, що комунікативний простір України як незалежної держа ви та суб’єкта геопо-
літики ніколи не планувався. Відсутність належної уваги до всієї комунікативної мережі значно по-
слаблювало геополітичні складові утверджен ня держави. У сучасному багатовимірному просторі
набувають все більшого значення та інституалізуються політичні, правові, інформаційні, соціо -
культурні, фінансово-економічні, транспортні та інші комунікації. Вони спроможні во лодіти внут-
рішньою енергетикою, на бути привабливих якостей як у центрі, так і на периферії. Проте
комунікаційна природа багатовимірного простору держави двозначна. Внаслідок просто рово-
часових змін перехідного суспіль ства та намагання оптимального вмонтування різновеликих скла-
дових мо жуть створюватися території як до центрових, так і відцентрових, а то й руйнівних сил.

Територія України з її сучасними кордонами склалася в результаті три валого й часто суперечли-
вого розвит ку на межі Заходу і Сходу, під тиском різних геополітичних і соціокультурних впливів:
від візантійського і захід ноєвропейського до тюркського та російського. Європейські традиції за
часів Київської Русі, католицизм у Західній Україні, вплив Османської імперії на південних землях,
а також православної Росії на Слобожанщині — ось далеко не повний перелік чинни ків, що сто-
літтями відбивалися на історичній долі народу, який населяє су часну Україну.

Варто також врахувати, що упро довж півтора століття 20% української нації проживало в Ав-
стро-Угор ській імперії, що після Першої світо вої війни населення відторгнених за хідноукраїнських
земель становило близько 7 млн чол., з них 80% жили в Галичині та Східній Волині під владою
Польші, а решта — в Закарпатті та Буковині відповідно у складі Чехословаччини та Румунії. Пара-
докса ми історичного розвитку нашого народу було те, що за Велику Україну з пропагандистським
гаслом виступала свого часу гітлерівська Німеччина, а об’єднання більшості етнічних українських
земель сталося завдяки сталінській політиці радянського владарювання Москви.

Разом з цим слід враховувати і чинники соціокультурної рубіжності становища України: східний
кордон нашої країни — це рубіж європейських вимірів з євроазійськими, а західний — кордон, до
якого прагне досягти євроазійське силове поле. Саме дійсно вразливі та потенційно сильні сторони
рубіжного становища державотворці нової історичної доби зважили, оцінили й використали далеко
неповно. Так, за карпатські, буковинські, південнобесарабські землі та півострів Крим, які здебіль-
шого були частиною геополітичного простору СРСР, а в складі України перебували значно корот-
ший час, з набуттям нею незалежного статусу стали найбільш депресивними територіями. З часом
і Донбас внаслідок різних чинників став також депресивним регіоном країни. Ці райони потрапили
у становище своєрідної геоекономічної окремішності, що слабо сприяло інтегру ванню до загаль-
ноукраїнської спільно ти. Певна політизація тих чи інших проблем у цих регіонах, як свідчить віт -
чизняний та зарубіжний досвід, спро можна детонувати відцентрові сили.

Зазначу, що тривалість історичних взаємовпливів українського та сусідніх народів, спільні кор-
дони з біль шістю із них, розгалужені транспортні наземні та водні сполу чення, особливо в перші
роки неза лежності України, не стали спонуками розвитку тісної співпраці на нових за садах. Це



стосується також і комунікаційних можливостей Причорномор’я, які були великою мірою обезці-
нені та майже втрачені. Адже протягом багатовіко вої історії причорноморський край славився знач-
ним піднесенням у роз витку багатьох галузей економіки, а також талановитими людьми. Основ ним
багатством Причорномор’я, яке століттями створювали природа та люди, є мережа комунікаційних
зв’яз ків, але напрацьоване віками легко втрачається, якщо відсутні державний підхід, стратегічне
бачення та подальший розви ток.

Зміни в геоекономічному становищі України у бік світової периферії та відсутність перспектив-
них масових вантажопотоків свідчать про обме женість можливостей його формуван ня. Основні
вантажопотоки із Закав каззя в Європу стали проходити через Ново російськ, Констанцу та Бургас,
де створено реальний преференційний режим. Україна за роки першого десятиліття незалежності
втратила функції головного комуніка ційного вузла в Чорномор’ї та Півден но-Східній Європі, по-
ступившись пер шим місцем сусідній Румунії.

Після падіння «металевої завіси» значно змінилися зовнішні та внутріш ні чинники, що впли-
вають на морську політику держави. У геополітичному значенні для України морські рубежі поста -
ють одним із величезних стратегіч них ресурсів розвитку країни. Мор ська держава має безперечні
переваги для активної участі в міжнародному поділі праці. Однак у концепціях дер жавного будів-
ництва перевага відда валася геополітичній осі Захід — Схід. Домінантними були підходи стосовно
за перечення необхідності збереження морської «спадщини», що дісталася від колишнього Радянсь-
кого Союзу. Зни ження рівня державного керівництва морськими галузями призвело до вкрай не-
гативних наслідків.

Як відомо, Ук раїні від колишнього СРСР дісталась третина його морського господарства, вклю-
чаючи морські порти, торговий та риболо вецький флоти, кораблебудування й курортно-рекреа-
ційне господарство. Це основне багатство Причорномор’я, геоекономічне становище якого на
пе ретині євразійських комунікацій із століття в століття визначало спеціа лізацію регіону в міжна-
родному поділі праці. Тут були створені одні з най більших у Східній Європі та Причор номор’ї по-
ртово-промислові комплек си, що забезпечували значну частину зовнішньої торгівлі спочатку
Російсь кої імперії, а потім Радянського Со юзу. Однак Україна вкрай не по-господарськи розпоря-
дилася успадкованим нею багатством.

Морське господарство, яке раніше приносило до державного бюджету мільярдні доходи, за
кілька років незалеж ності України стало збитковим. Доля торгового флоту стала ареною гострої по-
літичної боротьби, що спри чинилося до фактичної втарти Чор номорського судноплавства — однієї
з найбільших світових судноплавних компаній. Тільки за період до 1996 р. її вантажоперевезення
скоротилися в 3,5 раза, а заборгованість іноземним кредиторам перевищила 200 млн дол. США.
У 2000 р. торговий флот України пере возив вантажів у 2,5 раза менше, аніж тридцять років тому. Як
з’ясувалося, втрачено всі міжнародні судноплавні лінії, а у вантажоперевезеннях стали доміну вати
іноземні фрахтовики. Практично зупинено перевезення транспортним пасажирським флотом, який
витісне но і з міжнародних круїзних ліній. Митні та прикордонні бар’єри, збіль шення портових збо-
рів і постійне підвищення залізничних тарифів зни зили привабливість України для транзитних ван-
тажоперевезень.

В умовах відкритої економіки мор ське чорноморське господарство України виявилося некон-
курентоспро можним. Туреччина після двохсотліт ньої перерви знову лідирує в чор номорській тор-
гівлі, а курорти Одеси та Криму — свого часу справжні пер лини Причорномор’я — поступилися
першістю місцям відпочинку та ліку вання в Середземномор’ї [26].

На початку ХХІ ст. Причорномор’я, особливо Крим та Придунайська територія, не стали при-
вабливою зоною для іно земних інвесторів, а скоріше навпа ки — регіоном підвищеного ризику для
вкладання іноземного капіталу. Відсутність сучасної інфраструктури, у тому числі швидкісних ко-
мунікацій, загострення енергетичної кризи, дефі цит якісного водопостачання та інші проблеми ре-
ально відкинули регіон на світову периферію. Україна втратила геополітичні та геоекономічні
позиції, які вона реально мала у Причорно мор’ї та Придунайській зоні. Переконують у цьому такі
факти: у 1990 р. Українське Дунайське пароплавство і компанії на Рейні здійснювали по 90 млн тонн
вантажоперевезень. У 2002 р. на Рейні, з яким ми з’єднані каналом Рейн–Майн–Дунай, загальний
вантажопотік становив 300 млн тонн, а по Дунаю — лише 27 млн тонн. Ослабленність позицій спри-
чиняли конфлікти із сусідніми державами — Росією та Румунією. З останньою з приводу острова
Зміїний та каналу Дунай — Чорне море [3].

Період на зламі ХХ–ХХІ ст. для зовнішньої політики України і її геополітичного становища по
багатьох вимірах був доволі непростим. Проголошений курс багатовекторності і потім на європеї-
зацію у цей період мав скромні результати. Сповідуючи засади багатовекторності у зовнішній полі-
тиці, офіційний Київ проголосив «стратегічне партнерство» з понад двадцяттю державами світу.
Причому серед них були й такі, що конкурували між собою — США, Росія і Китай. Для Вашингтона
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Україна мала відповідне значення для балансу у відносинах з Росією, з огляду на пряме втручання
США в югославські події, а також була важливою у сенсі незворотності змін у регіоні. 

Геополітична ситуація у світі з 11 вересня 2001 р. відчутно змінилася з огляду на терористичні
напади на символи світової політичної і економічної могутності США, здійснених ісламськими
фундаменталістами. Держави Північноатлантичного союзу, більшість країн світу, в тому числі Ук-
раїна, однозначно засудили теракти і об’єдналися у коаліцію по боротьбі з міжнародним терориз-
мом. У цей період розмах співпраці України з НАТО досяг потужної інтенсивності — у його активі
було до 500 різних щорічних заходів. І незважаючи на ускладнення, пов’язані із «кольчужним скан-
далом», у травні 2002 р. РНБО ухвалив Стратегію України щодо НАТО. У Стратегії було офіційно
зафіксовано намір України вступити в альянс [27]. Серед низки стандартних мотивів, які спонукали
до поглиблення і розширення співпраці з НАТО — боротьба зі світовим тероризмом, зміна характеру
альянсу, вказувалося на зближення Північноатлантичного союзу з РФ. Київ надав повітряний про-
стір американській військово-транспортній авіації, задіяній у боротьбі з тероризмом, у 2003 р.
Україна направила свої миротворчі підрозділи на два роки до Іраку. Загалом, наша держава є одним
із найактивніших учасників миротворчих операцій ООН, а також активним учасником багатона-
ціональних сил в інших миротворчих місіях. Беручи участь у миротворчих заходах, наша держава
стабільно посідала провідне місце у групі перших 20–30 країн серед понад 80 держав-учасниць
і стала реально позиціонувати і сприйматися міжнародним співтовариством як дієвий актор світо-
вого геополітичного простору.

На початку ХХІ ст., незважаючи на тенденцію до зближення на президентському рівні, політичні
та геоекономічні складові відносин України з РФ часто обтяжувалися кризовими подіями. У їх числі
були неодноразові закиди щодо російськомовного населення України, обмеження на імпорт укра-
їнських товарів, збиття 4 жовтня 2001 р. російського лайнера ТУ-154 над Чорним морем україн-
ськими військами ППО, завищені вимоги російської сторони щодо створення газотранспортного
консорціуму, претензії російської сторони на острів Тузла у Керченській протоці у вересні-листопаді
2003 р. та інші. 

Аналізуючи нові складові підходів РФ на чолі з президентом В. Путіним у ці роки відносно Ук-
раїни, цілком слушно А. Гальчинський звертав увагу на небезпеку невмотивованих визначень ро-
сійських політиків, що «українці та росіяни — це розшматована нація» та надуманості проекту
«розбудови незалежної української держави». Він зазначав, що від подібних пасквілів у Росії ніхто
офіційно не відмежовується, що вони сприймаються як належне. Будучи директором Національ-
ного інституту стратегічних досліджень та радником президента Л. Кучми, знаний науковець засте-
рігав, що велику небезпеку таять ці підходи з визнанням Вашингтоном де-факто права Росії на
«природне домінування» на пострадянському просторі, що це безпосередньо стосується російсько-
українських відносин, їхнього майбутнього [28, с. 120].

Європейський вектор у зовнішній політиці України залишався артикульованою константою.
Президент Л. Кучма виступив із зверненням до Верховної Ради України з промовистою назвою:
«Європейський вибір. Концептуальні основи стратегії економічного та соціального розвитку Ук-
раїни на 2002–2011 роки». У разі реалізації цей документ був доволі перспективним і міг би сприяти
просуванню євроінтеграції країни. У березні 2003 р. ЄС висунув нову ініціативу «Політика євро-
пейського сусідства», розраховану для семи країн, які мали опинитися на кордонах Євросоюзу після
скорого його розширення. Суть ініціативи полягала у поступовому залученні України до все ширшої
співпраці та сприянні у здійсненні реформ, але без перемовин щодо перспективи членства. Однак
реальність в Україні стала віддалятися від «стабільного, відкритого, плюралістичного суспільства»,
про яке йшлося у Спільній стратегії ЄС щодо України. Економічні реформи та суспільна практика
все менше відповідали європейським демократичним стандартам. Це проявлялося в посиленні олі-
гархізації бізнесу, тиску влади на ЗМІ, посиленні авторитарних тенденцій, використанні адмініс-
тративного ресурсу на виборах тощо.

Водночас наростанню труднощів у реалізації зовнішньополітичного курсу України, певній ізо-
ляції президента Л. Кучми прислужилися внутрішній «касетний скандал», що розгорівся з осені
2001 р. та міжнародний з приводу безпідставних звинувачень України у продажу радарних систем
«Кольчуга» Іраку. Цей перебіг подій мимоволі підштовхував до українсько-російського зближення.
Московське керівництво виступило із засудженням заяв Ради Європи стосовно «справи Гонгадзе»,
розцінюючи їх замахом на суверенітет України. Кремль надав моральну підтримку Л. Кучмі під час
«кольчужного скандалу».

Росія, як і раніше, прагнула утримати Україну у сфері своїх геополітичних інтересів. Знаковим
у цьому відношенні стало підписання Києвом у вересні 2003 р. в Ялті угоди про Єдиний економіч-
ний простір (ЄЕП) з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Угода в перспективі дійсно передбачала
економічні вигоди, пов’язані з ліквідацією митних бар’єрів, зонами вільної торгівлі та дешевими



енергоносіями. Попри все це, частина українського істеблішменту небезпідставно розцінювали
ЄЕП як намір Росії відновити колишній «єдиний народногосподарський комплекс». Тому Україна
зосередилася лише на одному найбільш прийнятному для себе напрямі — на формуванні зони віль-
ної торгівлі. У квітні 2004 р. Верховна Рада першою з парламентів країн-учасниць ратифікувала
угоду про ЄЕП із застереженням: вона не має суперечити Конституції України.

Таким чином, станом на початок ХХІ ст. Україна увійшла у сучасний геополітичний простір, на-
лагодила взаємовідносини із головними геополітичними акторами світу: провідними впливовими
державами та їх об’єднаннями, в тому числі з Євросоюзом, НАТО, Росією, США, а також добросу-
сідські відносини з безпосередніми та дещо віддаленими сусідніми державами. Досить важливими
результатами утвердження України у міжнародному співтоваристві були: приєднання до Європей-
ської системи безпеки НБСЄ/ОБСЄ та до ДНЯЗ як без’ядерної держави, переведення у між -
державний формат відносин з Російською Федерацією і формування їх договірної бази, а також
політико-правових засад з іншими провідними країнами, започаткування особливого, а потім ін-
тенсивного партнерства з НАТО як найпотужнішим військово-політичним об’єднанням демокра-
тичних держав євроатлантичного обширу, встановлення договірних партнерських відносин
з Європейським Союзом та обрання курсу на європейську інтеграцію як основного пріоритету,
а вступу нашої держави до ЄС — як головного геополітичного завдання.  

Звичайно, що входження України до сучасного геополітичного простору було не таким простим
і одномірним, а ті чи інші успіхи чергувалися з невдачами та складнощами, які обтяжували ходу
і зменшували результати використання наявних та потенційно потужних можливостей нашої дер-
жави. Наступні роки, згідно з їхнім аналізом з по зицій подальшого зміцнення України як потен-
ційно впливового суб’єк та геополітики, промовисто доводять необхідність не лише наявності у
владної еліти відповідної державної стратегії та її наступності. Реальні геополітичні успіхи країни
залежали й залежать від політичної волі, послідовності стратегічних устремлінь, передбачення і мі-
німізації потенційних ризиків, належної консолідації суспільства і формування його відповідної
геополітичної свідомості, а також проведення раціональної політики з використання людських та
природних ресурсів, спрямування їх на потужний соціально-економічний розвиток.

Періодам геополітичного поступу України за президентства В. Ющенка та В. Януковича вкрай
не вистачало саме цілеспрямованості та послідовності курсу, виважених підходів щодо досягнення
країною задекларованих цілей та позицій. Прийшовши до влади на хвилі так званої помаранчевої
революції, президент В. Ющенко оголосив курс зовнішньої політики на все більше зближення з Єв-
росоюзом, США і НАТО. Україна була визнана ЄС країною з ринковою економікою, а з 2008 р. по-
повнила лави СОТ, відчутно зросли іноземні інвестиції. Однак на тлі широкої демократизації
суспільства, міжособистісні чвари та протистояння у владних верствах, корупційні скандали та од-
номірність підходів разом із іншими чинниками давалися взнаки. Влада не спромоглася консолі-
дувати Схід і Захід країни, зміцнити прихильність її до євроатлантичних структур, а утаємничена
заявка на ПДЧ (Підготовки до членства) з НАТО обурила суспільство і мала вельми невтішні на-
слідки. Бухарестський 2008 р. саміт НАТО внаслідок цих та інших причин не підтримав заявлені
прагнення України щодо перспективи членства в альянсі. 

Прийшовши до влади у 2010 р. на тлі розчарувань у суспільстві демократичними силами, президент
В. Янукович змінив зовнішньополітичні пріоритети. Розв’язуючи успадковані проблеми у газопос-
тачанні, влада пішла на Харьківські угоди з Москвою, а саме — президенти двох країн пов’язали
знижку на російський газ для України з продовженням базування Чорноморського флоту РФ в Се-
вастополі на 25 років з можливістю подальшої пролонгації [29]. В ухваленому вже 2010 р. Законі «Про
засади внутрішньої та зовнішньої політики України» була затверджена позаблоковість країни та офі-
ційна відмова від прагнень вступу до НАТО, а це означало різку зміну українського зовнішньополі-
тичного курсу. Щоправда, одну із основних цілей зовнішньої політики країни було визначено як
зміцнення євроінтеграції [30]. За Україною закріплялося право запиту членства у Європейському
Союзі, передбачалося підписання угоди про безвізовий режим до чемпіонату «Євро 2012», був підпи-
саний відповідний протокол до УПС щодо головних принципів участі в програмах ЄС, який перед-
бачав участь України як спостерігача у програмах Євросоюзу. Наступним логічним кроком мала стати
Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Однак можновладці — вихідці із Донбасу —
повели себе в межах України як у переможеній і завойованій країні. Корупція, зловживання владою
та кримінальне переслідування політичних опонентів набули величезних масштабів. Винесення ви-
року Ю. Тимошенко — колишній суперниці діючого президента та іншим опозиціонерам загальму-
вало євроінтеграцію країни. Представники ЄС навіть артикулювали думку про невідповідність
України мінімальним умовам для членства в інтеграційному об’єднанні.  

Успіхом офіційного Києва міг стати листопадовий 2013 р. у Вільнюсі Третій саміт Східного парт-
нерства, на якому Україна мала підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Однак відмова тодішнього пре-
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зидента України В. Януковича підписати цей документ мала неабиякий резонанс, вона стала спо-
нукальним чинником протестних виступів українського суспільства. І в суспільстві, яке вже мало
досвід організованих протестів, стався соціальний вибух, який привів до повалення тогочасного ре-
жиму. Тим самим Україна черговий раз довела наявність громадянського суспільства, яке вибороло
право вибору. Змінилася влада і були змінені засади зовнішньої політики. Після Революції Гідності,
яка забрала сотню життів українських громадян, у березні 2014 р. Україна підписала з Європейським
Союзом Угоду про асоціацію, яка синхронно була ратифікована у вересні того ж року. Були віднов-
лені відносини з НАТО та США на рівні інтенсивного партнерства.

Водночас цей перебіг подій обернувся для України і величезними втратами: Росія, яка підтри-
мувала колишню владу і заперечувала законність нової, анексувавши півострів Крим, підтримуючи
сепаратистів Донбасу, стала реальним агресором, що порушив двосторонні та міжнародні договори.
Саме ігнорування тогочасною владою проблем безпеки країни, шпагат у відносинах зі структурами
євроатлантичного ареалу і Росією призвели до гібридної російсько-української війни 2014 р. та
анексії Криму. Втрата Кримського півострова — це потужний геополітичний удар сусідньої держави.
Це становище зводить вплив України у Чорноморському регіоні до мінімуму і відчутно знижує ста-
тус регіонального гравця геополітичного простору.

Криза, яку переживає нині Україна, при всіх її тяжких вимірах, з іншого боку, постає і великим
шансом порвати з ілюзіями минулих років, з уразливою практикою недооцінювання внутрішніх
і зовнішніх загроз своєї національної безпеки. Нинішня криза вже стала і буде спонукою, незапе-
речним імперативом до потужної мобілізації всіх соціально-економічних та геополітичних чинників
в ім’я вільного демократичного розвитку держави і суспільства.

Тяжкі випробування, які проходить нині Україна, доводять для неї, і не лише для неї, справед-
ливість багатьох геополітичних оцінок, застережень, які висловлювалися у аналітичному середовищі
щодо проявів політики Росії на всьому пострадянському просторі. Із нинішніх тяжких часів слід
вивести належні уроки для України, її влади і всього суспільства. Подальше геополітичне утвер-
дження України можливе, і шлях до нього пролягає через цілеспрямовану політику консолідації
суспільства, зміцнення цивілізаційної та геополітичної ідентичності, не лише економічних, а й со-
ціальних, демократичних засад розвитку, опора на власну міць та підтримку союзників і прихиль-
ників нової України. Нинішня доба має мобілізувати всі наявні сили, потенційні можливості та
нереалізовані резерви. Подальше втримання та подолання відкритого і прихованого протистояння
з Росією й підтримуваними нею сепаратистами Донецької та Луганської областей, як показує ни-
нішня практика, є можливим і необхідним. Вітчизняні потужності, патріотизм та людський чинник,
протистояння злу і насильству мають базуватися на консолідуючій політиці влади, бездоганній ді-
яльності очільників держави.

З висоти нинішнього часу та пройденого шляху необхідним є більш повний аналіз успіхів та не-
вдач України на шляху геополітичного сходження. Протягом двадцятип’ятирічного періоду неза-
лежності в суспільстві існували, а державними лідерами сповідувалися різні парадигми і віддавалася
перевага тим чи іншим стратегемам зовнішньї політики. Вразливим було становище, коли кожний
новий президент незалежної України на перший план політичних інтересів країни висував інші,
відмінні від попередніх уподобання та напрацювання щодо геополітичних концепцій і проведення
зовнішньо-політичного курсу країни. Як відомо, і нині ці питання все ще залишаються предметом
дискусій як серед політиків і дипломатів, так і експертів-міжнародників. 

Затребуваним для держави і суспільства постає переосмислення нових реалій на міжнародній
арені та становища України у світі і проведення чіткого визначення довгострокової зовнішньопо-
літичної стратегії, яка була б покладена в основу сучасної зовнішньої політики країни. В цьому кон-
тексті безпосереднє входження України до євроатлантичного простору і його інституцій, які
залишаються ключовими для загальноєвропейської системи безпеки, за відповідних умов може
створити найоптимальніші переваги реалізації власних геополітичних інтересів країни. 

Певно, що слід вивести уроки і з трансформаційних перетворень у сусідніх східноєвропейських
та інших успішних державах, де результат забезпечували єдність владної і політичної еліти щодо
стратегії на довготривалу перспективу, консолідація суспільства навколо принципових напрямів
модернізації соціально-економічного розвитку, пріоритету європейських демократичних цінностей,
подолання корупції, організованої злочинності, налагодження дієвого діалогу влади й суспільства
та зміцнення її морального авторитету. 

Дійсно, що минулі двадцять п’ять років суверенного поступу України внесли свої корективи як
до завищених прагнень, так і невикористаних потенційних можливостей. Останні здебільшого так
і залишилися потенційними. Не стану наводити вагомі аргументи й детальні пояснення причин. Адже
сталося так як є, як нам усім відомо. Висловлю лише таке твердження: певно, що в українській нації
існує державотворча недовершеність, що справляє вплив на менталітет як політиків, так і пересічних



громадян. Історичні уроки з проблем геополітичного сходження, успіхів та невдач державотворення
ще не до кінця виведені, а тим більше не засвоєні та не покладені у реальну політику. В цьому є якась
історична тяглість. Прискіпливий аналіз реалізації прагнень інтегруватися у систему західного ци-
вілізаційного простору доводить, що це виявилося непростим завданням як для правлячих верств,
так і суспільства в цілому. Вітчизняний політикум та суспільство, як з’ясувалося нині, є не повністю
готовими до практичної реалізації даного проекту.  

Питання науково-практичного осмислення та обґрунтування процесу проведення модернізації
і реформування усіх складових функціонування Української держави на сьогодні є надзвичайно ак-
туальними та пріоритетними. Прикладом успішного підходу до цих завдань може слугувати і прак-
тика Туреччини, її модернізаційний курс. Економічні успіхи та соціальні зрушення цієї держави
є основою досягнення Туреччиною рис вагомого і впливового регіонального суб’єкта міжнародних
відносин, з яким уже рахуються не лише в регіоні, але й у більш широких межах.

Долаючи нинішню кризу, Україна має нарощувати власні геополітичні складові, виходячи із на-
ціональних інтересів зростання. Адже за всієї поваги до З. Бжезинського, його визначення ролі
нашої держави, як відповідної запоруки «імперського статусу» Росії, зіграло з Україною недобрий
жарт. Це визначення значно завищувало оцінки власної ролі та наші очікування щодо дієвої та при-
хильної політики держав Заходу на українському напрямі. Це певним чином не сприяло мобілізації
духу і сил нації, проведеню політики щодо більш цілеспрямованого нарощування потужностей гео-
політичних складових нашої держави та суспільства, зокрема і збройних сил, української армії, дер-
жавного культурно-інформаційного простору. 

Пріоритетом, та навіть спонукальним двигуном змін в Україні покликана бути європейська ін-
теграція. Для нашої країни не існує іншого шляху просування до європейських цінностей та до -
сягнення відповідності критеріям вступу до Європейського Союзу, ніж проведення політики
послідовних та наполегливих реформ. Своєю чергою, зовнішня політика, в тому числі її геополі-
тична складова, має бути зосереджена на питаннях внутрішнього розвитку країни, що є основою
всіх зовнішньополітичних інтенцій та перетворень.

Такий підхід досить чітко кореспондується з пересторогами В’ячеслава Липинського — знаного
громадського, політичного та державного діяча, ідеолога відродження української державної само-
стійності, визначного історика і публіциста ХХ століття. Цілком актуально звучить така його на-
станова: «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації,
коли ми самі нацією не схочемо бути» [14, с. 67]. То ж задіяння всіх складових, виважена і раціо-
нальна політика, дієві і результативні внутрішні реформи мають стати в нагоді подальшому зміц-
ненню України як міжнародного суб’єкта, регіонального, але впливового геополітичного гравця.
Зміцнення цивілізаційних рис України як складової європейського культурно-цивілізаційного
ареалу покликане прислужитися справі інтеграції до європейського простору та геополітичного об-
ширу інтегрованої Європи.
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АНОТАЦІЯ
Аналізується роль особистості у зовнішній політиці України часів президента Л.М. Кравчука, нада-

ється його психологічна характеристика та робиться спроба показати, як позитивні чи негативні риси
характеру першого президента вплинули на прийняття зовнішньополітичних рішень. Відмічається, що
під керівництвом Л.М. Кравчука був розпочатий процес міжнародного визнання України, відкриття
дипломатичних представництв у світі, започатковані відносини України з Європейським Союзом, роз-
почався діалог з Північноатлантичним альянсом. Те ж саме було і в стосунках із  ключовими страте-
гічними партнерами — США та Росією. Відмічаються зусилля, які здійснював Л.М.Кравчук для
укріплення міжнародного авторитету України. 
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Роль особистості, а саме роль президента країни, за роки незалежності відіграє у зовнішній політиці
України ключову роль. Пріоритети у цій царині мінялися залежно від того, які політичні сили прихо-
дили до влади, і який президент очолював державу. Ті рішення, які ухвалювалися главою держави
у значній мірі залежали від його суб’єктивного бачення тих чи інших проблем, а воно у свою чергу
залежало від психологічних рис керманича держави. Тому пов’язати особисті риси керманича країни
зі здійсненням зовнішньополітичного курсу нам уявляється корисним і актуальним і сьогодні тому,
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що, незважаючи на 25-річне існування України як незалежної держави, в країні і сьогодні продовжу-
ється практика залежності зовнішньої політики від президента та його особистих рішень.

В українській науковій літературі головним чином зустрічаються дослідження про політичний портрет
Л.М. Кравчука. При цьому дається оцінка його діяльності на посту президента та подальшій політичній
кар’єрі [1; 2] Аналізові політики і влади на тлі політичного портрету Леоніда Макаровича Кравчука при-
святив свою монографію В. М. Литвин [3]. Життєвий шлях президента, особливості його політичної ді-
яльності також вивчали відомі науковці В. П. Андрущенко і М. І. Михальченко, А. А. Кокотюха [4, 5]. 

Віддаючи належне вищенаведеним працям, все ж варто констатувати, що до цього часу залиша-
ється недостатньо вивченою роль впливу фактору особистості на зовнішню політику держави в Ук-
раїні. Саме це і спонукало нас до вирішення саме цієї частини аналізу зовнішньополітичних рішень.

Метою статті є розгляд впливу фактору особистості на зовнішню політику держави, а саме про -
аналізувати психологічну характеристику Л.М. Кравчука та показати, як позитивні чи негативні
риси його характеру вплинули на прийняття рішень у міжнародній царині.

Психологічні риси першого президента України мали особливе значення в умовах, коли країна
тільки ставала на ноги. Від особистісних якостей Л.М. Кравчука залежала як внутрішня, так і зов-
нішня політика держави.

То яким є психологічний портрет Л.М. Кравчука? 
Перед тим, як відповісти на це питання, звернемося до одного із найбільш відомих спеціалістів

в американській та світовій політичній науці Р. Лассуелл. Саме він запропонував психопатологічну
типологію [6], згідно з якою, залежно від виконуваних функцій розрізняються такі типи лідерів,
а саме: «агітатор», «адміністратор» і «теоретик», а також їх різні комбінації. Р. Лассуелл розглядав
напрям руху несвідомих чинників в критичних ситуаціях розвитку кар'єри кожного з цих типів,
а також їх роль у становленні певних політичних типів.

Основна функція «агітатора» — поширення своєї агітації та спілкування з громадянами. Він цінує
риторику, вербальні формули і часте повторення принципів. Лідери цього типу живуть заради того,
щоб бути поміченими, щоб провокувати і принижувати опонентів. Чисто адміністраторські функції
викликають у них фрустрацію. Це недисципліновані і часто сварливі політики з яскраво вираженим
ентузіазмом, які збуджують публіку закликами, багаторазовими заклинаннями.

Головна для них цінність — емоційний відгук аудиторії. З психоаналітичної точки зору, «агіта-
тори» — виражені нарциси (хоча їх нарцисизм примітивний), їх лібідо направлене на власне «Я»
і Я-подібні об'єкти. У минулому це зразкові діти, які соромливо подавляли негативні емоції. Однак
такий «репресований садизм», не знаходячи виходу в близькому оточенні, переносився на суспіль-
ство. Жадання самовираження в усній або письмовій формі (звідси одна з класифікацій «агітаторів»:
«оратори» — «плагіатори») являє собою спосіб задоволення внутрішніх емоційних потреб.

На наш погляд, Л.М. Кравчук належить саме до такого типу лідерів.
До владних вершин Л.Кравчук ішов більш ніж півстоліття. Сільський хлопчина з Рівненщини

зумів зробити карколомну кар’єру партійного функціонера — від консультанта-методиста Будинку
політпросвіти обкому до другого секретаря ЦК КПУ. Довгий час він був головним ідеологом ком-
партії України, але, як виявилося, партія, її ідеали були потрібні молодому кар’єристу для того, щоб
зайняти тепле місце у владній еліті. Ось ми і підходимо до головної характеристики першого пре-
зидента: безпринципність заради власної вигоди. Вже потім після провалу виборів 10 липня 1994 р.
відбулося нове політичне переродження Л.М. Кравчука, він палко до 2006 року став розділяти ідеї
соціал-демократії, а потім зрадив і їм.

Ще за часів партійної кар’єри Л.М. Кравчук уникав вирішення гострих питань, перекладаючи їх
на своїх підлеглих. Цю практику він продовжував і у подальшій діяльності на посту Голови Верховної
Ради України, а також президента. Його нерішучість, втеча від прийняття рішень з актуальних про-
блем сьогодення, страх відповідальності принесли значну шкоду у становленні молодої держави.

Л.М. Кравчук видрізнявся глибокою некомпетентністю у питаннях державного будівництва. Все
своє життя він займався комуністичною ідеологією, і тому питання економіки, функціювання дер-
жавного апарату, юриспруденції були для нього Terra incognita. Проблема була і втім, що перший
президент України погано розбирався у людях і оточив себе некомпетентними фахівцями, які ви-
значили хибні вектори розвитку внутрішньої та зовнішньої політики країни.

До негативних рис характеру відносять лицемірність, голослівність, неправдивість, непослідов-
ність, несамостійність, кон'юнктурність, егоїзм, корисливість, підступність, недоосвіченість, скрит-
ність, ненадійність, злопам'ятність.

Леонід Макарович любить розповідати анекдоти про себе. Один із самих його улюблених про те,
як він попав під дощ, але «бігав між крапельками» і тому не змок. За Кравчуком у мас-медіа закрі-
пилося прізвисько «хитрий лис». На наш погляд, він цим навіть гордиться. Якось на телебаченні
він сказав : «Хитрість — це властивість розуму». 

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
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Іншої думки притримувався англійський філософ Френсіс Бекон, який стверджував: «Немає більшої
шкоди для держави, чим приймати хитрість за мудрість». Свого часу, коли Кравчук був головним ідео-
логом комуністів України він боровся у засобах масової інформації з представниками РУХУ, різного
роду дисидентами, неформалами і т. п. Робив це професійно без жодних сумнівів та коливань. Саме
його пропагандистські здібності допомогли на загальносоюзному референдумі, що проводився навесні
1991 р., отримати вагомий результат — більш ніж 70% українців висловилися за Радянський Союз.

19 серпня у Москві того ж року так званий Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС)
зробив спробу державного перевороту. Леонід Кравчук і тут зайняв вичікувальну позицію, обме-
жившись лише виступом по телебаченню, із закликом до українців «зберігати спокій». Коли
ж ДКНС було заарештовано, Кравчук заявив, що не підтримав заколотників з ідеологічних причин,
бо вже 19 серпня подав заяву про вихід з КПРС. Подавав він заяву чи ні, і досі невідомо. 

Але вже 24 серпня 1991 р. він зіграв вирішальну роль у прийняті Верховною Радою УРСР Акта
про державну незалежність України.

Перший президент України Л. М. Кравчук відчув значення зовнішньополітичної діяльності ще
у травні 1991 року, коли він як голова Верховної Ради України прибув з офіційним візитом до Буда-
пешту. Там було підписано дев’ять двосторонніх документів, які заклали фундамент договірно-пра-
вової бази українсько-угорського співробітництва. Саме факт візиту в Угорщину делегації на
найвищому рівні з України, переговори з президентом, прем’єр-міністром, головою Державних
Зборів, підписані документи засвідчили визнання де-факто угорцями незалежності української дер-
жави ще за часів існування Радянського Союзу [7]. 

Але коли у грудні 1991 року його обирають першим президентом України, він звичайно мав уяв-
лення про роль міжнародних відносин у житті молодої держави. Не випадково він був одним із
ініціаторів прийняття 24 серпня 1991 року Верховною Радою України  Акта проголошення неза-
лежності України [8]. 

Водночас прийняття цього документа тільки створило передумови для міжнародного визнання
України. Потрібно було провести величезну роботу, передусім створити свою власну дипломатичну
службу, яка б вписалася в систему міжнародних зносин. Реалізація цього завдання вимагала від ке-
рівництва країни розробки стратегії і тактики зовнішньої політики, формування її основ і фунда-
ментальних принципів, створення державних органів зовнішніх зносин як усередині держави, так
і за її кордонами. Чи був готовий до такої роботи колишній головний ідеолог КПУ — звичайно, ні. 

Ситуацію ускладнювало і те, що МЗС на той час очолював А.М. Зленко — дипломат радянської
школи, який був вихований на комуністичній ідеології і зорієнтований на східного сусіда. Тим не
менше, 2 вересня 1991 року Голова Верховної Ради Л. Кравчук виступив на 46-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН з промовою, в якій окреслив головні напрями зовнішньополітичної діяльності не-
залежної України. Український високопосадовець підтвердив готовність України і надалі дотриму-
ватися принципів, закладених у Статуті ООН, Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії
для нової Європи. Вже тоді він заявив про те, що Україна має намір стати повноправним членом
європейських структур, не має територіальних претензій до жодного з сусідів і виступає проти будь-
яких територіальних зазіхань на свою адресу [9]. 

5 грудня 1991 року було ухвалено Звернення Верховної Ради України «До парламентів і народів
світу». У цьому документі знайшли подальший розвиток головні положення зовнішньої політики
держави, а саме: Україна, одна з держав-засновниць Організації Об'єднаних Націй, у повній відпо від -
 ності з цілями і принципами Статуту ООН спрямовуватиме свою зовнішню політику на зміцнення
миру і безпеки у світі, на активізацію міжнародного співробітництва в розв'язанні екологічних,
енергетичних, продовольчих та інших  глобальних проблем. Зовнішня  політика України буде ба зу -
 ватися  на загальновизнаних принципах міжнародного права.

Україна готова встановити з іншими державами дипломатичні відносини і будувати двосторонні
відносини з ними на засадах рівноправності,  суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи
один одного, визнання  територіальної  цілісності  та непорушності існуючих кордонів. 

Леонід Кравчук активно обстоював ідею позаблокового та без’ядерного статусу України: «Ми
глибоко віримо в торжество розуму, зваженості, відповідальності за свої дії народів та їх політичних
лідерів. Ми маємо вчитися жити як незалежні держави, поважати одне одного, робити добро. Ми
маємо показати після розпаду войовничої імперії мирні устремління народів. Ось чому Україна,
маючи третій за могутністю ядерний потенціал у світі, ставить за мету перетворитись на без’ядерну
державу» [10. С. 4].

У грудні 1991 року в Казахстані Кравчук, Єльцин, Шушкевич і Назарбаєв підписали «Угоду про
спільні заходи щодо зброї». У статті 6-й було записано: «До 1 липня 1992 року Республіка Білорусь,
Республіка Казахстан і Україна забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні перед-
заводські бази для її розукомплектування під спільним контролем». Проблема була в однім — всі ці



бази були розташовані в Росії, а це означало, що Україна віддала тактичні ядерні боєзаряди безплатно,
а вони, за підрахунками фахівців, коштували майже півтора мільярда американських доларів [11].

Далі більше. Цими діями Кравчук спонукав США та Росію об’єднатися для  здійснення тиску на
Україну щодо відмови від стратегічної ядерної зброї.

Перший реальний крок щодо відмови України від ядерної зброї був зроблений Л. Кравчуком
у Будапешті, 12 грудня 1992 р. на зустрічі з віце-президентом США Ел. Гором. У столицю Угорщини
президент України прибув на похорони прем’єр-міністра країни Й.Анталла. 

Переговори відбувалися у будинку угорського парламенту і продовжувалися декілька годин.
І саме тоді Л. Кравчук дав згоду на передачі Росії всього українського ядерного потенціалу. Зазна-
чимо, що ніхто із керівництва МЗС президента не супроводжував, і доленосне рішення для України
він приймав самостійно.

Справу повної відмови від ядерної зброї завершив вже Л. Кучма у тому ж Будапешті, через два
роки 05.12.1994, підписом під Меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Чим це закінчилося для України, ми вже знаємо, зазначимо, що першим, хто започаткував про-
цес відмови від третього у світі ядерного потенціалу, був саме Л. Кравчук.

Перший президент України, з одного боку, добре розумів, що у міжнародних реаліях кінця
ХХ сторіччя країні прожити з позаблоковим статусом буде надзвичайно важко, з іншого — його ко-
муністичне минуле робило неможливою навіть думку про членство у Північноатлантичному
альянсі. Значна частина українського суспільства в той час, що розглядається, продовжувала нега-
тивно ставитись до НАТО, розглядаючи ще з радянських часів цю організацію як ворога. 

Українська влада не ризикувала ігнорувати громадську думку щодо НАТО і тому не форсувала
розвиток відносин з цією структурою. Перші контакти були започатковані восени 1991 р., а в січні
1992 р. представник України вперше взяв участь у Робочій групі Ради Північноатлантичного спів-
робітництва (РПАС). 22–23 лютого 1992 р. відбувся перший візит Генерального секретаря НАТО
М. Вернера до Києва, під час якого Україна була запрошена до участі у РПАС. 8 червня 1992 р. пре-
зидент Л. Кравчук здійснив візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. 

Великою помилкою була також передача більшої частини Чорноморського флоту РФ. І хоч час-
тина патріотично налаштованих українських дипломатів прагнули завадити цьому, Л. Кравчук на-
стояв саме на згубному для України сценарії. 

Окремо потрібно сказати про проблему, яка знаходиться на стику внутрішньої та зовнішньої по-
літики і яка демонструє таку рису характеру Кравчука, як користолюбство і меркантильність. Мова
йде про його роль у знищенні Чорноморського морського пароплавства, яке налічувало на 1991 рік:
295 морських кораблів різних класів, близько 1,1 тис. одиниць допоміжного флоту, кілька судноре-
монтних заводів, портів (Іллічівськ, Південний), розгалужена соціальна інфраструктура (медичні,
культурні, спортивні заклади, бази відпочинку). Загальна вартість активів — $7 млрд, 80 тис. пра-
цівників, з них 27 тис. моряків. Чиста валютна виручка підприємства за рік сягала $1 млрд [12]. 

13 серпня 1993 р. тодішній президент України Леонід Кравчук своїм указом на базі ЧМП створює
акціонерний судноплавний концерн «Бласко-ЧМП», призначивши його президентом того самого
Кудюкіна. Як додаток до указу Леонід Кравчук затвердив список підприємств, які входять до струк-
тури концерну й підлягають акціонуванню. Кожен підрозділ акціонувався окремо й отримував ста-
тус самостійної юридичної особи: АТ «Бласко-крюїнг», АТ «Бласко-бункер», АТ «Бласко-балк», АТ
«Бласко-інформ». Згодом виявиться, що акції концерну так і не були випущені. Мінтранс, якому
доручено розробити статут, не зробив цього, а лише за рік керування Кудюкіна підприємство втра-
тило більш як 70 кораблів, і це без урахування фінансових втрат [12].

24 грудня 1993 р. Верховна Рада прийняла рішення про накладення вето на указ президента Ук-
раїни про заснування «Бласко», але Леонід Кравчук, не прислухавшись до засторог депутатів, видав
новий указ, яким дозволив концерну продовжувати роботу і далі красти гроші.

У 2013 році Леонід Кравчук навіть визнав, що рішення про створення акціонерного товариства
на базі Чорноморського морського пароплавства, яке призвело до втрати Україною торговельного
флоту, було помилковим [13]. 

Однак жодного разу він не пояснив, звідки у його сина Олександра на рахунок у швейцарському
банку надійшли саме у цей час чималі суми неоднозначного походження.

За часів президентства Л. Кравчука 2 липня 1993 року Верховна Рада України прийняла надзви-
чайно важливу Постанову «Про Основні напрями зовнішньої політики України». Це був перший
документ незалежної держави, у якому було сформулювало магістральні принципи зовнішньої по-
літики України, визначено головні її пріоритети.

Найголовніші зусилля зовнішньої політики України повинні бути спрямовані на такі напрями:
1. Утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави.
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2. Забезпечення стабільності міжнародного становища України.
3. Збереження територіальної цілісності держави та недоторканності її кордонів.
4. Включення національного господарства у світову економічну систему для його повноцінного

економічного розвитку, забезпечення потреб громадян і підвищення добробуту народу.
5. Захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном, створення умов

для підтримання контактів з зарубіжними українцями і вихідцями з України, надання їм допомоги
згідно з міжнародним правом.

6. Поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера [14]. 
Протягом трьох місяців 1992 року 140 країн світу визнали Україну як незалежну державу. Серед

перших були Польща, Канада, Угорщина, Італія та інші країни. Протягом 1992–1993 років наступ-
ним кроком стало встановлення дипломатичних відносин. 

30 січня 1992 року Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва у Європі (НБСЄ,
згодом — ОБСЄ). У лютому 1992 року Україна стала одним з організаторів Парламентської асамблеї
чорноморського економічного співробітництва, ініційованої з підписанням Україною, Албанією,
Болгарією, Румунією та іншими країнами 25 червня 1992 року Декларації про чорноморське еко-
номічне співробітництво. 

Підбиваючи підсумок формування зовнішньої політики України часів президентства Л.М.Крав-
чука (1991–1994 рр.), можна стверджувати, що керівництву держави за короткий проміжок часу
вдалося вибудувати нову послідовну, передбачувану, стратегічно виважену, прагматичну зовнішню
політику. Країна стрімко почала виходити зі стану зовнішньополітичної ізоляції, відкрила для себе
багато нових можливостей на міжнародній арені.

Водночас відсутність досвіду міжнародної діяльності президента Л.М. Кравчука, його особисті
якості призвели до здійснення системних помилок, які з часом суттєво вплинули на зовнішню та
внутрішню політику держави, спричинили військовий конфлікт із Росією, анексію Криму.

ВИСНОВКИ
Про те,  як вплинув особистий фактор першого президента України на зовнішню політику держави.
По-перше — безпринципність, небажання ухвалювати рішення, які можуть викликати різкий

супротив опонентів, слабохарактерність призвели до того, що, за активної участі Леоніда Макаро-
вича замість СРСР був створений Союз Незалежних Держав, тим самим Україна із власної волі, а
вірніше за бажання Л. Кравчука  увійшла до зони російського впливу.

По-друге, також пов’язане із попередніми психологічними характеристиками. Україна без уся-
кого супротиву, добровільно віддала Російській Федерації право розпоряджатися всіма актива -
ми СРСР це стосувалося і золотовалютного запасу, і алмазного фонду, і власності за кордоном тощо.
Водночас Україна і словом не обмовилась про зобов’язання Росії, що випливали з цих прав (виплата
знецінених заощаджень громадян, належна компенсація за червоний терор і Голодомор, справед-
ливий поділ союзного майна і т д.).

По-третє, завдяки таким рисам характеру першого президента України, як несамостійність, не-
доосвіченість, невміння прислуховуватися до фахівців, Чорноморський флот, у складі якого понад
60% матросів та офіцерів під час референдуму про незалежність проголосували «за», опинився під
контролем Кремля, цим самим була порушена Біловезька угода.

По-четверте, ще одна риса характеру Кравчука, а саме безпринципність, призвела до фіаско у
становленні Української помісної православної Церкви. Саме за ініціативи президента майбутнього
патріарха Філарета у квітні 1992 року послали за благословенням на створення такої Церкви до Мос-
кви. Звичайно Московська патріархія відповіла відмовою.

По-п’яте, користолюбство і меркантильність президента призвели до знищення Чорноморського
морського пароплавства, що завдало Україні в доларах США мільярдних збитків. Водночас у його
сина Олександра на рахунку у швейцарському банку з’явилися чималі суми неоднозначного поход-
ження.
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АНОТАЦІЯ
Наведено результати аналізу поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в еко-

номічній та соціальній теоріях. В процесі дослідження автор прийшов до висновку, що при дотриманні
основних умов застосування теорії, мультиплікатор та акселератор можуть бути використані перш
за все як оціночні величини, що характеризують стан економіки і допомагають обґрунтувати дер-
жавну політику. При цьому можна використовувати різні види мультиплікаторів у порівнянні (перш
за все статичний, динамічний і показник еластичності доходу з інвестицій). Таким чином, теорію
мультиплікатора-акселератора можна використовувати в першу чергу як пояснення, проте будувати
на її основі числові моделі і прогнозувати розвиток економіки можна тільки при дотриманні ряду важ-
ливих умов. Що стосується економіки знань, то ключовим механізмом економіки знань, яка забезпечує
принципово нові можливості підвищення добробуту людей, є соціодинамічний мультиплікатор еко-
номічного зростання. 

Ключові слова: мультиплікатор; мультиплікативний зв’язок; економічна теорія; соціальна теорія;
акселератор; теорія мультиплікатора-акселератора; принцип акселерації.
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SUMMARY
The article presents the results of the analysis of the concept of the multiplier and multiplicative relations in

the economic and social theories. In the research process, the author came to the conclusion that at observance of
the basic conditions for the application of the theory, the multiplier and the accelerator can be used primarily as
an evaluation of the quantities characterizing the state of the economy and help to justify public policy. You can
use different types of multipliers in comparison (especially the static, dynamic and elasticity return on investment).
Thus, the theory of the multiplier-accelerator can be used primarily as an explanation, but build it on the basis of
numerical models and to predict the development of economy is possible only at observance of a number of impor-
tant conditions. With regard to the knowledge economy, the key mechanism of the knowledge economy, which
provides new opportunities for improving the welfare of people is siodenafil multiplier of economic growth. 

Key words: the multiplier; the multiplier relationship; economic theory; social theory; accelerator; the
theory of the multiplier-accelerator; the principle of acceleration.

Саме поняття «мультиплікатора» (множник) було вперше сформульовано англійським еконо-
містом Р. Ф. Каном (1931 р.). У первинному варіанті теорія мультиплікатора була сформульована
Джоном Мейнардом Кейнсом. Пізніше вона була доповнена «принципом акселерації» (прискорю-
вач), висунутим французьким економістом Альбертом Афталіоном. Згодом цей принцип був більш
детально розроблений Р. Харродом, Дж. Хіксом і П. Самуельсоном і включений до неокейнсіанских
моделей економічного зростання. 

Ідея мультиплікатора розроблялася в численних роботах цілого ряду відомих закордонних еко -
номістів, серед яких виділяються Р. Кан, К. Віксель, М. Туган-Барановський, А. Шпітгоф, Е. Хансен,
П. Самуельсон, Дж. Кларк, А. Пигу, Р. Харрод, Дж. Хікс [5]. Проблеми використання системного під-
ходу в дослідженні макроекономічних процесів і мультиплікативних ефектів, що проявляються в них,
досить глибоко пророблені й у вітчизняній економічній науці. Великий внесок у розробку цих проблем
зробили А. Аганбегян, М. Албегов, Е. Баранів, В. Бєлкін, А. Гранберг та інші [8; 9]. Останнім часом
з’явилися роботи, присвячені різним аспектам використання принципу мультиплікатора в регулю-
ванні зайнятості (Є. Балацький), а також теорії механізму господарського регулювання (Ю. Осипов)
та його еволюції (І. Крисіна). Проблеми дослідження матеріально-фінансових потоків у системі еко-
номічного обороту й пов’язаних з ними ефектів мультиплікації розглядалися в роботах Л. Ісаєва, Г. Ку-
лагіної і цілого ряду інших авторів [6]. Проте на тлі глибокого вивчення цих питань недостатнім є
вивчення прояву мультиплікатора у різних семантичних вимірах.

Отже, метою статті є аналіз поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економіч-
ній та соціальній теоріях.

У найбільш загальному вигляді мультиплікативний ефект —  це сукупний результат, що виникає
в економічній системі за рахунок впливу (зміни) в одному з її елементів. Розмір впливу на сам еле-
мент приймається за прямий ефект, а співвідношення між розміром прямого ефекту й сукупного
(мультиплікативного) ефекту називається мультиплікатором.

Мультиплікатор (у макроекономіці) — чисельний коефіцієнт, що показує, у скільки разів змі-
няться підсумкові показники розвитку економіки при зростанні інвестицій або виробництва в ана-
лізованому виді діяльності. У рамках макроекономічного аналізу можуть різнитися виробничі
й інвестиційні мультиплікатори.

Мультиплікативний ефект — добуток мультиплікатора на зміну обсягу виробництва, інвестицій
та інших характеристик галузі, який відбиває ефект від збільшення показників в аналізованому виді
діяльності з урахуванням його внеску в економічну динаміку.

Термін «мультиплікатор» вперше було впроваджено в 1931 р. англійським економістом Р. Каном
для обґрунтування організації суспільних робіт як засобу виходу з економічної депресії й скорочення
безробіття. Він продемонстрував, що державні витрати на організацію суспільних робіт не тільки
приводять до створення робочих місць, а й стимулюють збільшення споживчого попиту, тим самим
сприяючи зростанню виробництва й зайнятості в цілому по економіці. Пізніше вчитель Р. Кана,
Дж. Кейнс сформулював теорію мультиплікативних ефектів в економіці, виділивши (крім мультип-
лікатора зайнятості) мультиплікатори доходів та інвестицій.

Сутність мультиплікатора сформульована в такий спосіб: збільшення кожного з компонентів автоном-
них витрат приводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж
первісні витрати. Він показує залежність приросту національного доходу від приросту інвестицій. Муль-
типлікатор збільшується, коли споживачі схильні використовувати приріст своїх доходів для нарощування
споживання, і зменшується, якщо підсилюється схильність споживачів до нагромадження заощаджень.

З визначень зрозуміло, що більша величина мультиплікатора аж ніяк не тотожна високому муль-
типлікативному ефекту. Галузі економіки мають різну вагу в сумарних показниках валового випуску,
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таким чином, при рівних темпах зміни динаміки виробництва номінальні прирости випусків у різних
видах діяльності будуть істотно відрізнятися (наприклад, процентний пункт зростання виробництва
в нафтовидобутку по номінальному обсягу буде значнішим, ніж у суднобудуванні). Це означає, що
вид діяльності, який має високий коефіцієнт мультиплікатора, але при цьому має меншу вагу в еко-
номіці, повинен мати менший мультиплікативний ефект у порівнянні з більш значущою галуззю.

У роботах різних дослідників, пов’язаних з вивченням мультиплікативного ефекту, пропонува-
лися різні моделі, які породжували ті або інші прояви мультиплікативних ефектів.

Виявилося, що мультиплікативний ефект мають не тільки інвестиції, але й інші чинники (по-
датки, технологічні зміни, курси валют, банківські ставки й т.п.). Проявлятися мультиплікативні
ефекти можуть відносно збільшення кількості робочих місць, зростання ВВП, сукупних витрат, ви-
пуску продукції, екологічних показників і т.п. З’явилися й нові терміни: матричний мультиплікатор,
акселератор, maxi-мультиплікатор і т.п.

Отже, теорія мультиплікатора-акселератора є однією з основних теорій макроекономіки. Вона
широко використовується для обґрунтування рішень урядів різних країн. Водночас подібно теорії
відносності у фізиці, вона майже не застосовується для розв’язання прикладних завдань.

Вперше теорія мультиплікатора стала застосовуватися для обґрунтування антикризової політики.
З її допомогою намагалися не допустити подальшого загострення економічної кризи та катастро-
фічного збільшення масового безробіття. За допомогою цієї теорії пропонувалося урядам вирішити
ряд проблем: як подолати кризу, як скоротити безробіття, і, найголовніше, як врятувати ринкову
економіку. Свій подальший розвиток теорія мультиплікатора одержала в принципі акселерації. 

Традиційний погляд класичної теорії на процеси заощадження та інвестування підкреслює бла-
готворність високих заощаджень. Чим вище заощадження, тим глибше «резервуар», звідки черпа-
ються інвестиції. Тому висока схильність до заощаджень за логікою класичної школи повинна
сприяти процвітанню нації. 

У реальній дійсності спостерігається взаємодія інвестицій і доходу. Автономні інвестиції, здійс-
нені у вигляді початкової «ін’єкції», внаслідок ефекту мультиплікатора призводять до зростання
ВНП. Пожвавлення ділової активності, зростання зайнятості призведуть до підвищення схильності
до інвестицій у різних груп підприємців. Ці інвестиції прийнято називати похідними. Вони залежать
від динаміки ВНП. Похідні інвестиції, будучи «накладеними» на автономні, посилюють економічне
зростання і прискорюють його завдяки ефекту акселератора. 

Таким чином, ефект акселератора в поєднанні з ефектом мультиплікатора породжує ефект муль-
типлікатора-акселератора. Ця модель була розроблена П. Самуельсоном і Дж. Хіксом, англійським
економістом.

Ефект мультиплікатора-акселератора показує механізм самопідтримуючих циклічних коливань
економічної системи. 

Зростання інвестицій на певну величину може збільшити національний дохід на значно більшу
величину внаслідок ефекту мультиплікатора. Збільшений дохід у свою чергу призведе в майбутньому
(з певним лагом) до випереджаючого зростання інвестицій внаслідок дії акселератора. Ці похідні
інвестиції, будучи елементом сукупного попиту, породжують черговий мультиплікаційний ефект,
який знову збільшить дохід, спонукаючи тим самим підприємців до нових інвестицій [1, с. 62].

Модель мультиплікатора-акселератора передбачає декілька варіантів циклічних коливань. Ці
варіанти визначаються комбінуванням різних значень MPC і V. В реальній економіці MPC>1
і 0,5<V<1, при якому значення показників національного доходу мали б за 5–10 років набути ве-
личезних розмірів. Але практика не демонструє коливання вибухового типу. Не будемо забувати,
що як і ефект мультиплікатора може діяти «у зворотному напрямку», так і ефект акселератора-муль-
типлікатора може викликати значно більше зниження інвестицій, ніж зміна доходу (реального
ВВП). Таким чином, взаємодія мультиплікатора і акселератора породжує безперервне і прогресуюче
зростання випуску продукції або доходу.

Теорія мультиплікатора-акселератора є однією з основних, загальновизнаних теорій макроеко-
номіки. Хоча іноді з’являються спростування та вдосконалення цієї теорії, основна ідея залишається
незмінною і підтверджується статистичними даними. При цьому на практиці для економічного мо-
делювання вона використовується рідко. 

У своєму первісному вигляді теорія мультиплікатора-акселератора в повній мірі не відповідає
економічній дійсності, однак подальші доповнення і вдосконалення дозволяють досить точно опи-
сувати реальні дані. Однак при цьому слід враховувати умови, в яких реалізується кожна конкретна
модель — інфляцію, науково-технічний прогрес, наявність вільних виробничих потужностей, то-
варних запасів. Без урахування таких параметрів теорія мультиплікатора-акселератора втрачає вся-
кий практичний сенс і перетворюється скоріше в навчальну модель, що допомагає краще
усвідомити макроекономічні принципи. 



Іноді принцип мультиплікатора-акселератора не діє зовсім, наприклад, якщо стимулюючий
ефект від інвестицій нейтралізується високою інфляцією. Принцип акселерації знаходить своє за-
стосування за умови, що для повного задоволення зростаючого попиту необхідне значне розши-
рення виробництва засобів виробництва. За наявності товарних запасів або незаповнених
виробничих потужностей він не реалізується [10, с. 57–61]. 

Крім того, на практиці, як правило, рідко спостерігається висока стійкість значень акселераторів.
Особливо великі перепади можуть виникати у перехідних економіках і економіках, що змінюють
свій режим функціонування, наприклад, при переході від рецесії до зростання і навпаки. У цих ви-
падках величина акселератора сильно коливається, а іноді навіть змінює знак. Побудова моделей,
заснованих на принципі акселерації, в таких умовах неможлива.

Залежно від того, в якій сфері діє мультиплікатор, існує декілька його видів [7]:
– мультиплікатор продажу — це мультиплікатор, що характеризує додатковий обсяг продажів

в результаті збільшення витрат;
– мультиплікатор виробництва — це коефіцієнт непрямого впливу туризму на сферу виробниц-

тва та випуск продукції;
– мультиплікатор зайнятості — характеризує кількість робочих місць, що створені за рахунок

додаткових витрат;
– мультиплікатор зайнятості розглядається з двох точок зору. З одного боку, він виражається як від-

ношення сполучення кількості робочих місць, створених як безпосередньо галузі, так і в суміжних
галузях народногосподарського комплексу країни, що генеруються додатковою одиницею витрат
до кількості робочих місць створених безпосередньо в галузі. З іншого боку, мультиплікатор зай-
нятості — це кількість робочих місць, створених завдяки розвитку галузі на одиницю витрат;

– мультиплікатор доходів — вимірює додаткові доходи, що створюються в результаті зростання
витрат. Такий доход може розцінюватися як національний доход або як будь-який інший доход,
який може бути витрачений або збережений його власником. З цієї суми повинні бути виключені
доходи, які отримані за рахунок продажу товарів, що імпортувалися в країну (регіон);

– мультиплікатор доходів бюджету — характеризує вплив на доходи бюджету всіх джерел, пов’яза-
них із збільшенням витрат. Він може виражатися через валові показники, наприклад, через ва-
лове збільшення доходів бюджету внаслідок збільшення туристичних витрат або у показниках
чистого доходу, коли доход бюджету зменшується на суму пов’язаних з діяльністю витрат.

Довгий час існувала думка, що рішення, які ухвалюються окремими політиками, політичними
чи державними організаціями, повинні мати на меті принесення максимальної користі суспільству.
Дж. Б’юкенен досліджував шляхи обмеження державного регулювання, вважаючи, що суспільний
вибір — це політичний ринок, на якому взаємодіють політики, виборці та державні чиновники.
Продавцем виступає політик, покупцем — виборець, а держава повинна виконувати посередницькі
функції. Політики пропонують пакети різних програм, а виборці, коли вони вибирають одну із цих
програм, розплачуються своїми голосами. Купівля-продаж передвиборних програм становить суть
сучасної представницької демократії. Конкуренція політиків за голоси виборців веде до посилення
втручання держави в економіку. 

На думку Дж. Б’юкенена, завдання полягає у тому, щоб підготувати нову систему розробки полі-
тичних рішень, схожу на ту, яка виникає при виборі рішень на товарному ринку. На політичному і то-
варному ринках існує різниця у мотивах поведінки, а головне — «неоднакова структура» ринкової
і політичної систем. Політичні рішення — це вибір альтернативних варіантів (як і на товарних ринках).
Такий обмін не зовсім раціональний, адже частіше податки сплачують одні, а блага за рахунок податків
отримують інші. Лиш на політичному ринку замість принципу «один долар — один голос» діє принцип
«одна людина — один голос». Саме з цим принципом теоретики суспільного вибору пов’язували високу
вірогідність появи у сфері політики результатів, які не можуть бути оптимальними з погляду суспільства. 

Дж. Б’юкенен писав: «Політика — складна система обміну між індивідами, у якій останні намага-
ються колективно досягнути своїх власних цілей, оскільки не можуть реалізувати їх шляхом звичайного
ринкового обміну. Тут немає інших інтересів, крім індивідуальних. На ринку люди міняють яблука на
апельсини, а в політиці — погоджуються платити податки в обмін на блага, необхідні всім і кожному —
від місцевої пожежної охорони до суду» [2, с. 23]. Він досліджував проблему вибору такого механізму,
який би мінімізував негативні наслідки перерозподільних процесів і максимізував позитивні.

Р. Грінберг і О. Рубінштейн увели ключове поняття економічної соціодинаміки — «соціодина-
мічний мультиплікатор економічного зростання», який функціонує у вигляді взаємодії трьох еле-
ментів, що становлять: 

1) соціальний ефект, який в концепції економічної соціодинаміки утворюється внаслідок дій
держави, направлених на задоволення таких потреб суспільства, які «не зводяться», і виявляється
у вигляді якісного поліпшення суспільного середовища; 
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2) яскраво виражена схильність індивідуумів до творення, яка за певних умов спонукає їх до ви-
користання переваг поліпшеного суспільного середовища; 

3) сукупність формальних і неформальних інститутів, які повинні забезпечувати з’єднання со-
ціального ефекту зі схильністю індивідуумів до творення. 

Відповідно до постулатів економічної соціодинаміки, кожен суб’єкт ринку, включаючи державу,
реалізує в процесі обміну власні інтереси, а їхній сукупний попит формується під впливом інди -
відуальної і соціальної корисності. Тому умови рівноваги виконуються лише тоді, коли граничні
витрати зрівнюються з сумою граничної індивідуальної та граничної соціальної корисності:
MCR = MUI + MUS, де: MCR — граничні витрати; MUI — гранична індивідуальна корисність;
MUS — гранична соціальна корисність.

Економічний ефект відображає різноманітні вартісні показники, що характеризують проміжні
й кінцеві результати виробництва на підприємстві. Формами прояву економічної ефективності
є різноманітні економічні ефекти: зростання продуктивності праці, зниження собівартості продук-
ції, що виготовляється, збільшення прибутку, зниження матеріаломісткості, фондомісткості, тру-
домісткості продукції тощо.

Форми прояву соціальної ефективності пов’язані з отриманням соціальних ефектів: поліпшення
умов праці, зростання життєвого рівня народу, поліпшення екологічних параметрів, збільшення
тривалості життя людей та ін.

Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення кількості
нових робочих місць і рівня зайнятості населення, поліпшення умов праці та побуту, стану навко-
лишнього середовища, загальної безпеки життя. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не
лише позитивними, а й негативними (збільшення безробіття, посилення інфляції, погіршення еко-
логічних показників).

Форми прояву соціально-економічної ефективності зумовлені намаганням отримати максималь-
ний економічний ефект при заданих параметрах соціального характеру.

Залежно від об’єкта, стосовно якого визначають результативність його функціонування, розріз-
няють локальний (госпрозрахунковий) і народногосподарський ефекти. Локальний (госпрозрахун-
ковий) ефект означає конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності цього
підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск. Якщо ж виробництво продукції на цьому під-
приємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але її споживання (використання) на іншому під-
приємстві пов’язане з меншими експлуатаційними витратами або іншими позитивними наслідками
діяльності, то йдеться про визначення народногосподарського ефекту, тобто спільного ефекту у сфе-
рах виробництва і споживання відповідних виробів (послуг).

Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства, впровадження на
ньому прибуткових певних технічних, організаційних чи економічних заходів має місце первісний
(одноразовий) ефект. Проте майже завжди початковий ефект може повторюватися і примножу-
ватися завдяки багатонапрямковому та багаторазовому використанню таких заходів не лише на
цьому, а й на інших підприємствах, сферах діяльності. Саме тому досить важливого практичного
значення набуває визначення і оцінка так званого мультиплікаційного ефекту, що має свої спе-
цифічні форми прояву.

Дифузійний ефект може реалізовуватись у тих випадках, коли певне господарсько-управлінське
рішення, нововведення технічного, організаційного, економічного чи соціального характеру по-
ширюється на інші галузі, внаслідок чого відбувається його мультиплікація (наприклад, перш ніж
знайти широке застосування у чорній металургії метод безперервного розливання рідкого металу
був започаткований на підприємствах кольорової металургії).

Резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведення у певній галузі активізує і стимулює
розвиток інших явищ у виробничій сфері (зокрема отримання синтетичного волокна високої якості
призвело до виробництва нових видів тканин, а це стимулювало появу нових видів одягу тощо).

Межі між виокремленими формами мультиплікаційного ефекту досить умовні, рухомі і відносні.
Діалектичний взаємозв’язок цих форм полягає у тому, з конструкцією основних показників ефек-
тивності і зрозуміти їх економічний зміст.

Таким чином, замінивши принцип загальності нормативного індивідуалізму на більш м’яку
умову взаємодоповнюваності індивідуальної та соціальної корисності, автори прийшли до висновку
про коплементарність інтересів індивідуальних суб’єктів ринку і держави, визначивши тим самим
і новий склад учасників ринку. Як пише Р. Грінберг, це «приводить до радикальної зміни уявлень
про державу, до її позиціювання як автономного ринкового гравця, що максимізує соціальну ко-
рисність» [4, с. 34].

Отже, раціональною вважається така поведінка держави, яка, максимізувавши соціальну корис-
ність, одночасно реалізує Парето-поліпшення. 



Раціональність її поведінки має відповідати трьом принципам: 
1) необхідності регулювання процесів використання ресурсів виробництва; 
2) доцільності державної підтримки соціальної сфери; 
3) демократичного прагматизму, який вказує на максимально ефективні способи і процедури

розподілу засобів, що перебувають у власності держави. 
Тільки в результаті реалізації вказаних принципів виникає специфічний соціальний ефект, який при

взаємодії з адекватним інституційним середовищем сприяє самозростанню національного багатства.
Р. Грінберг та О. Рубінштейн надають значної уваги структурі потреб і інтересів держави як рин-

кового суб’єкта, а також засобам їх реалізації. 
Визначаючи об’єкт державних інтересів, вони приділяють велику увагу аналізу мериторних благ,

назвавши мериторику Р. Масгрейва [він розробив концепцію трьох функцій держави, які реалізу-
ються через систему державних фінансів: функції розміщення (алокації) ресурсів, (пере)розподілу
доходів, стабілізації економіки, що вважають однією з найбільш продуктивних ідей в історії соці-
альних наук. Робота Р. Масгрейва «Теорія державних фінансів. Дослідження державного господар-
ства» (1959 р.) стала тою віхою, що на цілі десятиліття визначила проблеми та заклала основи
уявлень про державу для всіх спеціалістів з державних фінансів із усього світу] «передісторією» «Еко-
номічної соціодинаміки».

Суть концепції «мериторних благ» полягає в тому, що суспільство, спираючись на ціннісні суд-
ження, може пред’явити такий попит на деякі блага, який перевищує сукупний попит індивідів. Це
блага специфічні й не обов’язково матеріальні. Вони, з нашого погляду, мають служити гарантією
національної безпеки суспільства, бути спрямованими на забезпечення соціальної рівноваги,
відновлення умов існування та збереження національної самобутності, матеріальних і моральних
цінностей, культурних традицій, звичаїв тощо. Задоволення потреб суспільства, досягнення постав-
лених цілей — це і є та віддача, яка перетворює державні витрати на інвестиції, навіть незважаючи
на те, що не всі суспільні інтереси можна виразити в термінах економічного зростання. Автори
«Економічної соціодинаміки» як об’єкт державного (суспільного) інтересу визначають «опікувані
блага» — суму суспільних і мериторних благ. За їхнім висловом, «ядро «економічної соціодинаміки»
визначає феномен потреб, які не «зводяться», а також перехід від методологічного індивідуалізму
до м’якшого принципу комплементарності індивідуальної і соціальної корисності, що допускає іс-
нування групових преференцій разом з перевагами індивідуумів» [3]. Отже, перегляду потребує сама
основа вибору орієнтирів національного розвитку. Настав час, коли квазігарантії держави треба за-
мінити реальними державними зобов’язаннями. Власне, парламент і є тим суспільним інститутом,
де з урахуванням ресурсних обмежень виробляється поточна і довгострокова система пріоритетів,
що обумовлюють нормативні частки бюджетних витрат для всієї сукупності інтересів суспільства.

Рівень задоволення різноманітних потреб членів суспільства визначає рівень їх матеріального
добробуту і ступінь соціального розвитку. Потреби частіше задовольняються спільно, й тому, крім
індивідуальних, важливо виділити потреби держави та різних соціальних груп. Потреби проявля-
ються через інтереси, а інтереси виступають як форма прояву економічних (соціальних) відносин.
Вони реалізуються в суспільстві, залежать від діючих у нині соціально-правових норм, звичаїв, мо-
делей поведінки. У різних соціальних умовах вони формуються відповідно до того становища, яке
має конкретний суб’єкт у цьому середовищі. Суспільство не може на основі законодавства повністю
прописати всі можливі форми поведінки конкретної особи чи соціальних груп, тому їх інтереси
у певному напрямі можуть формуватися паралельно офіційним на основі неформальних стосунків
і належати до всіх процесів суспільного відтворення, включаючи перерозподільні відносини, тіньові
процеси, соціальні взаємозалежності.

Із реалізацією економічних інтересів різних суб’єктів тісно пов’язана їх економічна й соціальна
відповідальність. Інтереси та відповідальність соціальних суб’єктів завжди відображають конкретний
реальний стан суспільства, бо й самі залежать від місця суб’єктів у цьому суспільстві. Суб’єкти, всту-
паючи в економічні відносини, реалізують свої потреби та інтереси шляхом створення, розподілу
і перерозподілу благ. Вони несуть економічну відповідальність, ухвалюючи рішення щодо вибору
певних видів діяльності перед тими суб’єктами, з якими вони вступають в економічні відносини.
Крім економічної відповідальності, існує соціальна відповідальність за реалізацію власних цілей,
підвищення добробуту і забезпечення умов для соціальної захищеності. Ці два види відповідальності
взаємно зумовлені і залежать від міри реалізації потреб, інтересів і відповідальності інших суб’єктів,
найчастіше, через опосередкування ринкових стосунків. В умовах ринку «зміст раціонального вибору
полягає в тому, що він є інструментом надання суб’єктові відповідальності, а значить, і свободи.
В цьому полягає фундаментальна соціальна функція раціонального вибору» [11, с. 65].

Наукова новизна полягає у тому, що автором проведений цілеспрямований аналіз поняття муль-
типлікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній та соціальній теоріях.
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Висновки
У разі дотримання основних умов застосування теорії мультиплікатор та акселератор можуть

бути використані перш за все як оціночні величини, що характеризують стан економіки і допома-
гають  обґрунтувати державну політику. При цьому можна використовувати різні види мультиплі-
каторів у порівнянні (перш за все статичний, динамічний і показник еластичності доходу
з інвестицій). Таким чином, теорію мультиплікатора-акселератора можна використовувати в першу
чергу як пояснення, проте будувати на її основі числові моделі і прогнозувати розвиток економіки
можна тільки при дотриманні ряду важливих умов.

Ключовим механізмом економіки знань, яка забезпечує принципово нові можливості підви-
щення добробуту людей, є соціодинамічний мультиплікатор економічного зростання. Соціодина-
мічний мультиплікатор стосовно до знань — це, по суті, механізм примноження національного
багатства, у виробництві якого нагромаджений науково-технічний потенціал (ноу-хау, програмне
забезпечення) використовується як «нерозтрачуваний» ресурс. Найвиразніше особливості цього
мультиплікатора проявляються в шумпетеріанській теорії, де превалюють людський капітал і ре-
зультати інтелектуальної діяльності людей — знання. Саме в таких умовах спостерігається мультип-
лікативне зростання споживчого ефекту, бо будь-яке нове використання запасу знань не вимагає
витрат на виробництво цього інформаційного ресурсу. Зазначений висновок випливає із самої при-
роди знання, яке належить до тієї групи продуктів, що мають специфічні властивості суспільних
благ: додаткові витрати від збільшення кількості їх споживачів дорівнюють нулю.
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АНОТАЦІЯ
Просторовий дискурс в класичних і сучасних теоріях соціополітичного напрямку дозволив визна-

чити і конкретизувати концепт публічної політики через призму таких категорій як: публічний про-
стір, публічна сфера, публічне поле. Конструювання реальності публічної політики за допомогою
просторового концепту дало можливість проаналізувати різні види взаємодій як інституціоналізо-
ваних, так і неінституціоналізованих індивідуальних і колективних акторів у процесі здійснення влади
і впливу на неї в конкретному політичному середовищі, яке у свою чергу є складною системою, що са-
морозвивається, за своїми законами і межами. Просторовий вимір публічної політики надає змогу
деталізувати цю дефініцію та емпірично її перевіряти. В роботі представлена просторова модель
може бути використана для аналізу публічної політики як в стабільних, так і в нестабільних систе-
мах.  Публічний простір з високим рівнем конфліктності в зоні так званих проблемних точок перетину
є результуючою безліччю невирішених питань, що існують у суспільстві, та обмеженими організа-
ційними можливостями акторів.

Ключові слова: публічна політика, політичний простір, поле публічної політики, публічний про-
стір, публічна сфера.

PUBLIC POLICY AS A SPECIAL KIND OF POLITICAL SPACE
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SUMMARY
Spatial discourse in classical and modern theories of socio-political trends helped to define and concretise the

concept of public policy through the prism of such categories as: public space, public sphere, public field. The con-
struction of reality through public policies spatial concept gave the opportunity to perform different types of inter-
actions such as institutionalized and anstiranana individual and collective actors in the process of exercising power
and influence in a particular political environment, which in turn is a complex system, self-developing, their own
laws and borders. Spatial dimension of public policy provides the opportunity to Refine this definition and to
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empirically test it. The paper presents a spatial model can be used to analyze public policy in stable and unstable
systems. Public space with a high level of conflict in the area, the  problem of points of intersection is the resultant
of a number of outstanding issues that exist in society and limited organizational capabilities of the actors.

Key words: public policy, political space, the field of public policy, public space, public sphere.

В умовах світу, що модернізується, й інтенсивних змін в усіх сферах громадського життя інтерес вче-
них різних наук і Анапрямів знову був звернений до категорії «простір». Просторовий дискурс привів
до появи безлічі теорій щодо соціального, політичного, економічного, інформаційного просторів.

Щодо пояснення дефініції «політичний простір» дослідниками застосовувались різні методологічні
підходи (системний підхід, структурний функціоналізм, конструктивізм, комунікативний підхід, не-
оінституціоналізм, структуралізм та ін.), які ускладнили трактування в розумінні вказаної категорії,
але водночас поставили перед науковим співтовариством безліч питань, які вимагають свого осмис-
лення: що вважати політичним простором,  один чи безліч просторів існує, де межі цих просторів, чи
пов'язаний простір з територією чи це нематеріальна категорія, хто формує простір та ін.

В середині ХХ століття в політичній науці з'явилися просторові виміри публічної політики, які
були пов'язані з такими категоріями, як «публічний простір», «публічна сфера» і «публічне поле».
Конструювання реальності публічної політики за допомогою просторового концепту дало можли-
вість проаналізувати різні види взаємодій як інституалізованих, так і не інституалізованих інди -
відуальних і колективних акторів у процесі здійснення влади і впливу на неї в конкретному
політичному середовищі, яке у свою чергу є складною системою, що саморозвивається, за своїми
законами і межами.        

Концептуальна основа «простору» була закладена авторами німецької класичної філософії епохи
Просвітництва і Нового часу: І. Кантом, В. фон Гумбольтом, Ф. Гегелем та ін. Пізніше тема «про-
стору» отримала визнання в працях М. Хайдеггера, Х. Арендт,  Ю. Габермаса, Б. Верлена, М. Фуко,
Е. Гідденса, М. Понті, Б. Вальденфельса, А. Шуца, П. Бурд'є та ін.

У сучасній науковій літературі з цієї проблематики можна виділити дві основні позиції, які по-
своєму розкривають проблему «простору» і дають свій рівень осмислення публічної політики.
Перша представлена працями авторів, які вважають, що просторову матрицю доречно застосовувати
швидше як метафору, ніж як матеріальну субстанцію, що має прив'язку до конкретної території.
Простір, на думку французького представника соціальної географії Б. Верлена, — це не емпіричне,
а скоріше формальне і класифікаторське поняття. Це система координат для фізичних складових
дії і позначення для проблем і можливостей, що належать до виконання дії у фізичному світі [1, с. 33].
Інша позиція поширена серед прихильників емпіричних досліджень, де простір — це не абстрактне
і загальне поняття, що існує окремо від соціальних подій, як тло чи територія, на якій розгортається
дія. Водночас його не можна зобразити як щось незалежне від того, що відбувається у соціальному
світі. Соціальні стосунки не просто існують в якомусь обмеженому просторі, а визначають тополо-
гію соціальних сутностей, структуру близькості між подіями. Не існує універсального простору со-
ціального світу. У кожної сфери громадського буття є специфічний простір (публічне, політичне,
економічне соціальне) [2, с. 73]. Простори — це не статична категорія. Усі простори взаємоперети-
наються і мають взаємовплив один на одного, а також видозмінюються в часі і під зовнішньою дією
різних чинників. 

Політичний простір як різновид простору соціального є просторовою конфігурацією політич-
ного життя, формою, що виражає певні стійкі стосунки між людьми і політичними інститутами
в процесі здійснення влади і управління. Виникаючи в полі політики як особливій сфері комунікації
індивідів і колективних учасників політичного процесу, політичний простір не тотожний йому. Ви-
діляє політичний простір його відносна стійкість у часі, ґрунтована на досить міцних взаємодіях
різних політичних акторів. Ця ознака відрізняє, окрім іншого, простір політичний від простору со-
ціального, яке, будучи родовим поняттям, мінливіше і нестабільне [3, с. 71–69].

Поняття політичного простору, на думку російської дослідниці М. Стрижневої, — це й опис реф-
лексії, синтетичної політичної організації. Воно допомагає виявити найважливіші зв'язки між
людьми і політичними інститутами, встановити сферу діяльності політичного суб'єкта. У кожному
реально існуючому політичному просторі існує влада, яку воно обмежує, формує і локалізує. Там
же повинний проходити публічний розгляд питань особливої громадської значущості [4, с. 38]

Публічна політика, будучи окремою частиною в політичному просторі, який у свою чергу є час-
тиною соціального простору, як окремий об'єкт аналізу опинилася в центрі уваги порівняно не-
давно, в середині ХХ ст. Розпочала дискурс про публічний простір німецька дослідниця Ханна
Арендт. Вона вперше ввела в науковий обіг термін «публічний простір» як визначення місця люд-
ської діяльності і дій, які неможливі поза суспільством.



Слово «публічний», за її уявленням, означає два тісно один з одним пов'язаних, але все ж таки ніяк
не тотожних феноменів. Воно визначає, по-перше, що все, що виникає перед загальністю, для будь-
кого видно і гласно, тож його супроводжує максимальна відкритість. Що щось сильне виникає і може
бути сприйняте і іншими і нами самими як таке, що означає усередині людського світу приналежність
до дійсності. По-друге, публічне означає загальний світ, як витвір людських рук і збірне поняття для
всього, що розігрується між людьми, що відчутно, виступає на передній план у цьому створеному світі.
Спільно жити у світі означає, по суті, що деякий світ речей розташовується між тими, для кого він
спільне місце проживання. Публічний простір, подібно до спільного нам світу, збирає людей і одно-
часно перешкоджає тому, щоб ми так би мовити спотикалися один об одного [5, с. 69].

Публічний простір, на думку Х.Арендт, — це середовище для людського розвитку, формування
кращого і унікальнішого в ньому, тоді як у приватній сфері виділення і розвиток неможливий. Пуб-
лічність означає готовність до зустрічі з «іншим» за певними формальними правилами на спеціально
організованому (інституалізованому) просторі [5, с. 69]. Людина входить у публічний простір не для
того, щоб повідомити світу про себе, а для пропозиції світу свого погляду, послання і дії, для зна-
ходження згоди і підтримки інших, взаємодії з іншими у сфері політики.

Публічний простір має характер загальності і універсальності як місце персональної і колектив-
ної представленості, в якому суб'єкт заявляє про себе як про автономного носія загальнозначущих
цінностей, здатний їх реалізувати у своїй діяльності і у взаємодії з іншими суб'єктами. Публічний
простір як політико-соціальне і культурне явище, загальнодоступне місце формування, акумуляції
і передачі ідей і пам'яті, досвіду, подій і їх фізичного відображення, вибудовується на традиційних
формах політичної боротьби за колективну свідомість і історію в широкому сенсі — доступності для
усіх, через механізми символізування, відчуження і апропріації [6, с. 58].

Сенс публічного співіснування, за твердженням Х. Арендт, залежить від комунікативної практики
суб'єктів. Бути почутими і  побаченими іншими отримує свою значущість від того факту, що кожен ди-
виться і слухає з якоїсь іншої позиції, на відміну від сімейного життя, яке може запропонувати лише
поширення і розмноження власної позиції і властивих їй аспектів і перспектив [5, с. 76].

Ще одна категорія — це дія, яку Х.Арендт вважає базою стосунків у публічному просторі. Коли
ми говоримо і діємо, ми включаємося у світ людей, що існував, перш ніж ми в ньому народилися,
і це включення подібно до другого народження [5, с. 230]. Лише через вимовлене слово будь-яка
дія входить в значущий взаємозв'язок, причому функція мови не в тому, щоб якось пояснити скоєне,
але слово швидше ідентифікує діяча і оголошує, що діє саме він, тобто хтось може апелювати до
інших вчинків і рішень і говорити, що він має намір робити далі [5, с. 233]. Між словом і дією завжди
існують певні зв'язки, які Х. Арендт метафорично представила «тканиною міжлюдських зв'язків».

Таким чином,  публічний простір Х. Арендт не пов'язувала у своїй концепції з простором фізич-
ним. Швидше це основа взаємодії суб'єктів за допомогою комунікації, де можлива діяльність інди-
віда у взаємодії з іншими учасниками політичного процесу, на основі загальнозначущих норм
і цінностей. Х. Арендт заклала основи універсального розуміння публічного простору, який включає
комунікативні, дискурсивні і діяльнісні практики.

Ще одна синонімічна просторова категорія — це «публічна сфера», осмислення якої в дослідженнях
авторів різних наукових напрямів і шкіл йшло шляхом пояснення таких питань: про межі «приват-
ного» і «публічного» просторів, про структуру публічного простору, про комунікацію між учасниками
політичного процесу, про співвідношення між соціальними і політичними компонентами публічної
політики, про діяльність суб'єкта.  Термін «публічна сфера» («public sphere») уперше з'явився в німець-
кій публіцистиці в 1964 р. у словнику «Fischer Lexikon» (випуск з масових комунікацій і публіцистики,
серед авторів — Е. Ноель-Нойманн і У. Шульц). У 1974 р. вираз перекочував у журнал «Нова німецька
критика» («New German Critique»). Інтерес до терміна виявили вчені різних наукових напрямів. Одно
з перших уявлень про публічну сферу сформулював німецький історик Р.Козеллєк у своїй книзі «Кри-
тика і криза», де він говорив про буржуазну природу публічної сфери [7]. Ця ідея була підтримана ні-
мецьким філософом Юргеном Габермасом. Нормативним ідеалом публічної сфери в справжніх
умовах, на думку Ю.Габермаса, слід рахувати критичну буржуазну публічну сферу, що виникла як ре-
зультат розкладання репрезентативної публічної сфери, властивої середньовічній державності. Генезис
критичної буржуазної сфери простежується в загальній логіці розвитку капіталістичного суспільства
і націй держав, де одночасно з появою буржуазної публіки стала зростати роль громадської думки;
тобто буржуазія інтерпретується як публіка, критично налаш тована  до політичного управління, а пуб-
лічна сфера розглядається як особливе інформаційно-комунікативне середовище, де народжується
громадська думка, яка виконує функцію критики і контролю щодо до держави [8].

У буржуазному суспільстві, що народжується, боротьба йшла за те, щоб деякі форми громад-
ського життя, наприклад, ухвалення політичних рішень, ставали доступними для обговорення
усіма членами співтовариства. Тому спочатку Габермас мав на увазі не «публічну сферу» як простір,
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а «публічність» або «статус публічного» — сукупність соціальних дій/процесів, що мають статус пуб-
лічних у буржуазному суспільстві [9]. 

Слід зазначити, що опублікована в 1962 р. фундаментальна робота Ю.Габермаса «Структурна транс-
формація публічної сфери» започаткувала науковий пошук філософа про суть публічної сфери. У кож-
ній подальшій роботі він вносив зміни і уточнення відносно розуміння цієї категорії і її проявів
у соціально-політичному процесі. Саме його визначення публічної сфери вважається класичним.
Публічна сфера — це та «сфера соціального життя, в якому формується громадська думка» [10, с. 231]. 

Існування різних типів публічних сфер (полісної, репрезентативної, критичної і споживчої) при-
зводить до висновку про те, що публічна сфера існує у рамках будь-якого історичного типу держав-
ності. Зв'язуючи публічну сферу з політичним інститутом, Ю. Габермас тим самим розширює її межі
і виводить за межі тільки громадських стосунків. 

Подібно до того, як приватна сфера все більше підкоряється господарству, так і громадська сфера
потрапляє під панування всесильної держави, що прагне контролювати засоби масової інформації
і інститути соціалізації.

Подальший розвиток поняття «публічна сфера» в другій половині ХХ ст. було пов'язано з інтер-
претацією ідей Ю. Габермаса або їх критикою. Але всі ті численні визначення, які пояснювали сенс
публічної сфери, зводилися до того, що це — публічний дискурс з приводу соціальних, політичних
проблем життя і розвитку суспільства. 

У працях сучасних авторів підкреслюється різниця між формою і змістом — сукупністю дій, що
призводять до формування громадської думки, і простором, де ці дії відбуваються: останнє має
власну структуру і задає умови, в яких і формується громадська думка. Наприклад, в англосакській
політичній літературі поширено розуміння публічної сфери як просторової метафори для явища,
в цілому непросторового [11]. Публічна сфера може виступати однією з ключових соціальних уявних
реалій (social imaginaries), тобто колективною формою розуміння соціальної дійсності, що гніз-
диться в побутовій свідомості людей. Такі уявні реальності мають серйозну силу, оскільки їх розді-
ляють великі групи людей, вони визначають соціальні практики і мають соціальну легітимність.
Автор цієї ідеї Ч. Тейлор визначає публічну сферу як екстраполітичний, секулярний, метатопічний
простір, що виступає як соціальний і як політичний інститут [10, с.116]. 

Більш поширене просторове уявлення про публічне, а саме про публічну сферу політики, надає
український учений О. Третяк, який вважає, що вона є комплексним явищем, яке на сучасному етапі,
з одного боку, відокремлює громадську діяльність людини від інших систематизованих підрозділів
суспільства, таких як економіка, сфера соціальної допомоги і культурно-духовна діяльність людини,
та, з іншого боку, охоплює все суспільство на основі тематизації спільних інтересів [12, с. 309]. Тобто
публічна сфера поєднує суб’єктивну і колективну діяльнісну складову. 

Ще один просторовий вимір публічної політики представлений у науці через теорію соціального
поля, яке запропонував французький політичний соціолог, представник  постструктуралізму  П. Бур -
д’є.  Він вважав, що політичне поле — це місце, де в конкурентній боротьбі між агентами, втягнутими
в неї, народжується політична продукція, проблеми, програми, аналізи, коментарі, концепції, події,
з яких і повинні вибирати звичайні громадяни, зведені до положення «споживачів», і тим більше ри-
зикують потрапити в халепу, чим більше віддалені вони від місця виробництва [13, с. 180]. Політичне
поле є місцем боротьби за владу, за розподіл капіталів. Поле є частиною соціального простору, який,
будучи абстракцією, є багатовимірним, відкритим ансамблем відносно автономних просторів, чиє фун-
кціонування і зміна підпорядкована більшою чи меншою мірою безпосередньо полю економічного
виробництва. Усередині кожного поля ті, хто займає пануючу позицію, і ті, хто займає підпорядковану
позицію, безупинно залучені в різного роду боротьбу, в результаті якої відбувається трансформація сто-
сунків між акторами [13, с. 53]. Агенти можуть займати позиції одночасно в декількох полях. У кожному
полі існують свої структуровані просторові позицій, свої закономірності, боротьба за статуси і пану-
вання його агентів. Аналізуючи структуру поля і практик (діяльності)     агентів, Бурд’є зробив спробу
пояснити мотивацію дій суб'єктів. Диспозиції акторів (суб'єктивні схильності індивіда) спонукають до
дій. Сукупність диспозицій дій, система міцних придбаних схильностей, структур, призначених для
функціонування, складають габітус. Габітус — це структуроване соціальне (політичне відношення),
система довготривалих групових і індивідуальних установок, орієнтацій, що функціонують як матриці
задля сприйняття, постановки соціальних цілей, дій і поведінки. Це свого роду, є результатом узагаль-
нень усіх знань індивіда згідно з його соціальним статусом і непідвладним раціональному осмисленню.

Теорія політичного поля знайшла згодом безліч своїх послідовників у різних напрямах політичної
науки, що вивчають світ політичного. Продовжувачем позицій П. Бурд’є можна вважати Н. Шмат -
ко, у своїй концепції політичного поля, грунтуючись на системних знаннях, вона зробила спробу
його структуризації. Дослідниця вийшла за рамки тільки просторового розуміння і включила
елементи наповнення (топоси).  Поняття «топос» дозволяє розкрити не лише «територіальний»



(стосунки «центр — регіон»), але і власне соціальний аспект публічної політики (стосунки «загальне —
особливе», коли під «особливим» розуміється конкретна соціальна позиція).  Топоси — це соціальні
умови, які складаються з легітимних практичних схем акторів публічної політики, відбитих у гро-
мадському і політичному дискурсах, а також різноманітні ресурси акторів (економічні, політичні,
інформаційні, комунікативні, юридичні). Публічна політика — це різноманіття специфічних мо-
дусів — топосів, які обумовлюють практичну діяльність акторів публічної політики. Топоси — це
структурні одиниці публічної політики, які обумовлюють практики агентів, що входять до них.
Звідси, публічна політика може бути представлена як конфігурація стосунків між топосами. Проте
топос є не лише специфічним ансамблем соціальних умов, але і конкретною локалізацією агентів
публічної політики як у фізичному, так і соціальному просторі. Таким чином, топос — це одночасно
і просторова категорія, і її наповнення (соціальна позиція), і умова, і практика [14]. Схожі позиції
можна побачити в роботах Е. Гідденса, який також використовує власну категорію «локус», яка є вміс-
тищем для соцільних дій і місцем для формування змістовної складової публічного поля.

У неоінституціональному підході, дуже популярному в політичній науці з 80-х років ХХ ст., всі
теорії детальніше конкретизують політичні поля: їх називають власне організаційними полями
(Ді Маджіо і Пауелл), секторами (Мейєр і Скотт), полями стратегічної дії (Флінгстін і Мак Адам)
або іграми (Аксельрод). У економічній теорії поняття полів відповідають існуючим поглядам у рам-
ках індустріальної організації (Гіббсон). Поля відбивають ситуації, коли організовані групи акторів
збираються і спільно визначають свої дії. Нові інституціональні теорії розглядають те, як ці дійові
поля виникають, стабілізуються і трансформуються. Виробництво правил, що діють на соціальній
арені, це і є створення інститутів. Інституціоналізація є процесом, за допомогою якого правила з аб-
стракцій перетворюються на конституюючі елементи моделей взаємодії, що повторюються, в про-
сторі полів (Джепперсон) [15]. Така диференціація полів дозволила політичній науці зробити цей
концепт таким, що стало можливим його емпірично перевіряти і розробляти теорію відносно різних
типів публічного простору. Ця тенденція простежується в роботах російської школи публічної по-
літики, представниця якої Н. Бєляєва вважає, що «поле публічної політики» піддається графічному
зображенню і можливості застосування кількісних показників для його вивчення і виміру. Графічно
«поле» представити як простір між трьох осей, що розходяться. У верхній осі вимірюється «інфор-
маційна відкритість, прозорість», по правій осі — «можливість участі і впливу», по лівій — облік ін-
тересів соціальних груп, що потребують громадського захисту і підтримки (рис. 1) [16, с. 13].

Рисунок 1. Урахування інтересів конкретних соціальних груп у практиці політичних рішень
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Представлена просторова модель може бути використана для аналізу публічної політики як у ста-
більних, так і в нестабільних системах, але з певною долею обережності. Можна припустити, що
більш жорсткі режими будуть значно звужувати поле реальної публічної політики і  створювати па-
ралельну реальність імітаційної публічної політики, що вимагає включення у модель пояснюючих
змінних, які б пояснювали конфліктний характер взаємодії між суб’єктами поля. Ще одне припу-
щення, яке, на думку автора, необхідно було б урахувати в моделі публічного поля політики, це те,
що публічні простір з високим рівнем конфліктності в зоні так званих проблемних точок перетину
є результуючою безліччю невирішених питань, що існують у суспільстві та обмеженими організа-
ційними можливостями акторів. 

Таким чином, незважаючи на появу в політичній науці великої кількості досліджень, де публічна
політика представлена через призму просторового концепту, ця тема ще вимагає свого детального
вивчення і уточнення. Дослідницький інтерес викликають проблеми, пов'язані з моделюванням
поля публічної політики в умовах політико-інституціональних змін, глобалізацією світової системи,
формуванням нового типу співтовариств і нового типу управління, нового характеру взаємодії ак-
торів у внутрішньополітичному і міжнародному середовищі та ін.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено комплексному аналізу актуальних проблем суїцидного тероризму. Досліджено

характерні риси суїцидного тероризму, визначено актуальні виклики та загрози для України, розглянуто
наукові розробки з питань протидії тероризму в контексті проблем міжнародної та національної без-
пеки. Акцентовано увагу на те, що сьогодні для України найімовірнішими та найнебезпечнішими є ви-
клики й потенційні загрози, спричинені міжнародно-державним тероризмом з боку РФ, а також на
високу ймовірність поповнення соціальної бази тероризму за рахунок деяких колишніх учасників воєнних
конфліктів і бойових дій, які перебувають у стані «посттравматичного синдрому». 

Ключові слова: суїцидний тероризм, тенденції, характерні риси, виклики, загрози.
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FEATURES AND MOTIVATION TERRORISTS
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SUMMARY
The article researches current issues connected with suicidal terrorism. It also distinguishes some particular

features of suicidal terrorism, and current challenges and threats posed to Ukraine. It analyzes scientific papers
on combating terrorism as a part of international and national security goals. It is underlined that the most
probable and dangerous challengers and potential threats posed to Ukraine are caused by the Russian Feder-
ation’s international state-sponsored terrorism. And we warn of the high probability of the terrorist social net-
work enlargement by enrolling former participants of war conflicts and military operations, who suffer from
posttraumatic syndrome. 

Keywords: suicidal terrorism, particular features, challenges, threats.

Постановка проблеми. Суїцидний тероризм є складною науковою проблемою, розв’язання якої
потребує застосування системно-комплексного міжгалузевого підходу. Зарубіжні і вітчизняні
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політологи, психологи, історики, юристи систематизують сучасний тероризм за різними озна-
ками, пропонуючи специфічні критерії класифікації, що природно відображає багатовимірність
і складність цього явища. Аналіз наукових робіт і нормативно-правової бази з розглянутої про-
блематики свідчить, що дотепер не вироблена загальновизнана наукова теорія тероризму і полі-
тичного насильства. До цього часу не знайдено чіткого, єдиного і загальновизнаного визначення
міжнародного тероризму. А з огляду на те, що одним із видів тероризму є «суїцидний тероризм»,
що поширюється у світі останніми роками, проблема вивчення цього феномену, викликів та за-
гроз є актуальною і для нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на актуальність проблеми вивчення тероризму
і суїцидального зокрема, автором статті було проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних
терологів (зокрема Т. Дронзіної, М. Григор’євої, В. Вітюка, В. Ємельянова, В. Зеленецького, Ю. Ан-
тоняна, А. Власова, І. Луппова, Е. Кожушка, В. Лунєєва, І. Міхеєва, Л. Моджоряна, Д. Ольшан-
ського, А. Юр’єва, А. Юнгмана та ін.); досліджено характерні риси феномену суїцидного тероризму
та визначено актуальність викликів та загроз для України. Вплив сучасного тероризму на суспільно-
політичний розвиток людства розглядається у спеціальних працях О. Грачова, С. Єфімова Т. Дрон-
зіної, А. Шмідта, І. Яковенка та ін. 

Проте в цілому не було спеціальних досліджень щодо визначення суїцидного тероризму, обста-
вин його виникнення і поширення, типів і мотивації його виконавців.

Метою статті є аналіз феномену суїцидного тероризму, визначення обставин його виникнення
і поширення, типів і мотивації його виконавців. 

Виклад основного матеріалу. Низка терористичних актів, що були здійснені останніми роками
у світі, стали яскравим підтвердженням того, що особливе місце серед методів їх скоєння займають
суїцидні терористичні акти. Згадаємо деякі факти.

– Одним із перших терористів — «живою бомбою» був представник терористичної організації
«Хізбалла», який підірвав себе в посольстві Іраку в Бейруті у грудні 1981 року. Протягом наступних
30 років подібні теракти часто ставали надзвичайно ефективним інструментом тиску на владні
структури різних країн. 

– Саме перехід терористів до інтенсивного використання смертників підштовхнув до виведення
підрозділів американських і французьких збройних сил з Лівану в 1983 р., ізраїльських військ з Лі-
вану у 1985 р. і з Cекторe Гази та західного берега р. Йордан у 1994–1995 рр., створення урядом Шрі-
Ланки незалежної держави Таміл в 1990 р., а також надання курдам незалежності турецьким урядом
в кінці 1990-х років [2–4].

– Про створення першої групи смертників у Росії публічно оголосив у вересні 1999 року Шаміль
Басаєв. В 2000 році в Грозному вперше було зафіксовано випадок, коли бойовики знімали теракт
на відео, а потім розповсюджували записи на ринках. В 2002 році в Чечен-аулі з’явилась перша
в Росії «жива бомба» — дешева, легко керована сучасна зброя, що може бути доставлена у потрібний
час у потрібне місце, яка отримала загальну назву — «шахіди»1. Відтоді використання терористів-
смертників стало однією з основних тактик тероризму в Росії, а інформація про подібні теро -
ристичні акти постійно з’являється у засобах масової інформації, що використовується терористами
з метою реклами і популяризації власних ідей.

Суїцидний тероризм не є новим явищем і здійснювався в різні епохи, в ареалах різних культур
і релігій. Однак сучасний суїцидний тероризм відмінний від своїх більш ранніх аналогів тим, що їх
виконавці повністю усвідомлюють те, що вони — не більше, ніж «живі бомби» [1]. Ключовим еле-
ментом тактики сучасного суїцидного тероризму є поширення інформації про теракт, перетворення
його в найбільш обговорювану подію. Теракт, що залишився непоміченим, або засекречений теракт
втрачають сенс. Сучасні злочинці не завжди мають на меті убивство якомога більшої кількості
людей. Вони можуть піти на зменшення кількості жертв для досягнення максимального висвітлення
засобами масової інформації подробиць убивства і, як наслідок, ефективнішого поширення страху
всередині суспільства. Яскравим прикладом є вибухи в Парижі в 2015 році, в Туреччині, Брюссель-
ському аеропорту та містах німецької Баварії в 2016 році, загальною для яких, на думку експертів,
є висока вірогідність однієї з версій про наявність «російського сліду». Підтвердженням цієї версії
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1 Назва «шахід» – з арабської «свідок», походить від слова «шахада» (свідоцтво) — одного з п’яти стовпів віри, формули і про-
цедура прийняття ісламу. І хоча шахід і гине сам від підірваної ним бомби, джихадисти категорично заперечують прирівню-
вання акції шахіда до самогубства, що категорично заборонено Кораном. Вони використовують інше арабське слово
«істішхад» (самопожертвування в ім’я Аллаха), терористичні акти відповідно називають «амалійят аль-істішхід» (операція
самопожертвування),   загибель терориста вважають смертю воїна під час бою, коли він убиває ворога і гине сам.
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може слугувати інформація про численні теракти в Росії в попередні роки, куди тактика терорис-
тичних актів з використанням смертників була перенесена з Близького Сходу. Також, з огляду на
те, що у багатьох випадках причетними до терактів є вихідці з Сирії, фахівці задають питання, чому
війну в Сирії веде Росія, а теракти скоюються в країнах Західної Європи. 

Отже, дамо визначення суїцидному тероризму як самовбивство з метою вбивства та нанесення
максимальної шкоди представникам органів державної влади, збройних сил та цивільному насе-
ленню, їх залякування, що супроводжується свідомою відмовою виконавця від збереження влас-
ного життя.

Далі розглянемо чотири напрями дослідження феномену «суїцидного тероризму»: філософсько-
релігійний, і тісно з ним пов’язаний соціокультурний, а також медичний і соціально-психологічний.
З філософсько-релігійної та соціо-культурної точки зору, суїцидний тероризм опирається на героїч-
ний образ «терориста-мученика», що підтримується насамперед релігійною ідеологією (ісламський
«джихад» і «шахідизм»)2. Їх смерть вважається героїчною і благородною жертвою, подвигом муче-
ництва і практично завжди викликає схвалення і підтримку, які проектуються на сім’ю і увесь рід
терориста, оточуваних турботою і пошаною.

В ісламських державах сім’я терориста-смертника, котрий загинув, отримує матеріальну допо-
могу як від терористичних організацій, так і від осіб, які їм співчувають. Це не означає, що сім’ї за-
охочують смертників або не переживають почуття горя, але і сім’ї, і самі терористи знають, що разом
із скорботою і болем втрати, у рідних буде і розуміння, і схвалення, і навіть гордість. Така смерть
вважається не самогубством, а мучеництвом, при якому конкретна особа назавжди зливається
з історією суспільства або нації, з його минулим, сьогоденням і майбутнім. Смерть у молодому віці
взагалі часто сприймається як щось кінцеве, безповоротне, і навіть звичайні самовбивці (з атеїс -
тичною установкою) у ряді випадків розділяють фантазії про те життя після смерті.

Терористичні групи культивують різні обряди переходу їх членів до числа смертників і підтримують
героїчні міфи про самопожертву. Ідеологія смертництва використовує культурні традиції, історичні
приклади, що роблять подібну загибель не тільки прийнятною, але й похвальною. Так, під час
проведення опитування більше 70% палестинців схвалили дії терористів-смертників, шахідів.

Представники медичного підходу вважають, що будь-яка суїцидна поведінка є патологічною сама
собою. Класичний самовбивця — це людина, яка вирішила накласти на себе руки через непереносні
психічні страждання. Проте смерть шахіда заснована на вірі в релігійну ідею святості «муджахет-
дина», «воїна Аллаха», що без роздумів віддає своє життя в ім’я Бога і винагороджуваного за це
прямо-таки негайним попаданням у рай, де його чекають неймовірні за комфортністю умови пе-
ребування. 

Цей феномен отримав назву «синдром шахіда» і містить у собі, на нашу думку, давно відомий
синдром «тунельного зору», коли, перебуваючи під впливом надцінної ідеї, людина прагне до неї,
не помічаючи нічого навколо. Вона бачить тільки своє «світло у кінці тунелю», ігноруючи навко -
лишній світ. Звідси і явна інтровертність більшості терористів, їх часте бажання спілкуватися
з вічністю, присвятити своє життя майбутньому, віра в прийдешні покоління при недооцінці
сучасників. На думку психіатрів, поведінка, діяльність і заяви терориста-смертника не піддаються
раціональному аналізу і вимагають спеціальних підходів з позицій ірраціонального [4]. 

Зрозуміло, що така безглузда поведінка, яка суперечить елементарному інстинкту самозбе -
реження, влаштовує ватажків терористів. Вони всіляко підтримують віру в те, що смерть фанатика-
самовбивці очищає його від усіх гріхів і направляє прямо в рай. Вважається, що смерть не
обов’язково наздожене шахіда — віра і готовність до смерті можуть захистити його, дати можливість
здійснити подвиг. Зареєстровані випадки, коли усе тіло бандитів виявлялося поцяткованим
написами висловів з Корану, щоб куля нібито не могла пробити його. Потрапивши в полон, вони
серйозно переконували, що куля на них не діє. По суті, це приклад релігійно-паталогічного збо -
чення психіки. Відома немало випадків, коли смертникам для їх заспокоєння роздають освячені
Кораном патрони, гранати, камені, що мають, мовляв, «надприродну силу», і якими в безвихідному
становищі вони можуть знищити усіх невірних і врятувати Аллаха» [2].

Психолого-психіатричні особливості особи терориста багато в чому визначаються тим, що він
безпосередньо стикається із смертю. З одного боку, це впливає на його психіку, вчинки і на події,
до яких він залучений, а з іншого — його особистість та специфіка така, що він прагне до смерті,

2 Інколи суїцидний тероризм підтримується світською ідеологією, наприклад, ідея героїв визволення у Тамільських
тигрів тощо.



починає відповідати їй, руйнує останні перешкоди, що відділяють від неї, якби дозволяє їй без -
посередньо впливати на себе.

Проте, слід зазначити, що патологічна поведінка ще не означає, що кожен терорист — параноїк
і психопат. Навпаки, найчастіше це нормальна людина, що знайшла себе на ненормальному шляху
і стала згодом ненормальною [5]. Відповідно і описати її психологічний або фізичний портрет украй
важко, Тому, на жаль, доводиться констатувати: світовий досвід свідчить про те, що запобігти діям
терориста-смертника практично неможливо [1]. 

У рамках соціально-психологічного напрямку увага звертається на психологічні особливості теро-
риста-смертника, а саме:

– готовність до самопожертвування. Відмітимо, що готовність до власної смерті завжди вважа-
лася украй важливою гідністю в середовищі терористів будь-яких країн, народів і віросповідань.
Терорист-смертник щасливий можливості віддати своє життя і понести з собою на той світ якомога
більше число ворогів. Для цього необхідно психологічно здолати власний страх смерті. Саме це
відбувається під впливом психологічних факторів, що мають величезну силу сугестії. Зокрема, деякі
ідеї (наприклад релігійний фанатизм), сильні почуття (ненависть до ворога), емоційні стани (так
званий кураж). Отже, однією з головних характеристик сучасного тероризму смертників є розуміння
виконавцем (і внутрішнє прийняття ним) того непорушного факту, що його власна смерть найваж-
ливіша, неодмінна умова успіху його місії [1, с. 7];

– втрата сенсу життя. Знецінення життя, викликане не тільки радикальною ідеологією,
а й прагненням позбавитись від самотності людини, яка фізично чи морально втратила близьких,
від тавра ганьби, від почуття приниження тощо. Втрата сенсу життя може бути пов’язана з форму-
ванням негативної ідентичності. Найбільш яскравим прикладом тут можуть слугувати жінки-теро-
ристки, яких обезчестили емісари терористичних організацій, позбавивши можливості повернутись
в суспільство. Для таких жинок можливість скоїти теракт стає єдиною можливістю врятувати свою
честь, перейти в статус «святої мучениці»;

– емоційний стан терориста. Він живе, побоюючись потрапити в руки супротивників. Одночасно
він ненавидить і зневажає своїх супротивників і натхненний передчуттям тієї шкоди, яка збирається
їм нанести. Природно, що такі суперечливі почуття часто стикаються між собою, призводячи до
внутрішніх конфліктів, які зумовлюють важкий стан хронічного емоційного стресу. Для такого
стресу характерні емоційна лабільність, легкість майже миттєвого переходу від одного емоційного
стану до прямо протилежного. 

Проте найбільш поширений емоційний стан терориста — його постійна настороженість. Феномен
настороженості проявляється в постійній готовності до віддзеркалення загрози нападу, підвищеним
рівнем пильнування і концентрацією уваги на щонайменших змінах усіх, передусім фізичних параметрів
довкілля. Зовні помітна постійна підозрілість терориста проявляється в без перервному поділі усього
оточення на «своїх» і «чужих». При цьому «чужий» апріорі іденти фікується з огидним образом ворога
та викликає реакцію ворожої недовіри. Цікаво, що при підтвер дженні того, що «чужий» — насправді
«свій», характер стосунків різко міняється на масовані прояви довіри і відкритості (іноді надмірні). Це
говорить про різку поляризацію емоцій і про емоційну лабільність терориста [6].

Побутує думка, що терористи абсолютно беземоційні. Можливо, серед них і зустрічаються люди
з абсолютною холоднокровністю, не підвладні емоціям. Але, скоріш за все, «сталеві нерви» те -
рориста — результат жорсткого впливу раціональних компонентів психіки, що пригнічує емоції.
Таке пригнічення не може бути постійним. Ми часто зустрічаємо описи найсильніших емоцій, які
охоплюють терористів, наприклад, відразу після успішного здійснення терористичного акту. Вони
можуть шалено радіти, поздоровляючи один одного, або, навпаки, плакати і страждати;

– соціально-принижене положення (становище) самого терориста або його значимого оточення.
Готовність до суїцидного тероризму у потенційних виконавців також може бути пов’язана і з по -
чут тям приниження за свою етнічну чи соціальну групу. Відомо, що серед терористів-смертників
значну частку становить молодь, яка пережила війну і виросла у сім’ях біженців. Ідеологи джихаду
часто підкреслюють, що ці акції жертв-смертників спрямовані на притягнення уваги до свого
приниженого стану;

– релігійний, національний чи партійний фанатизм. Терористами-смертниками можуть стати
і представники молоді із згуртованих екстремістських політичних груп за наявності соціальних
норм, що схвалюють скоєння терактів як способів боротьби, а також механізмів наслідування (за
прикладом старшого брата, батька тощо) і фанатичного виконання вказівок релігійних або партій-
них авторитетів. Зазначене підтверджується результатами опитування молодих мусульман Сектору
Газа, які виросли під час палестинської інтифади [1, с. 7].
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Висновки. Терористичні акції за участю смертників — доступна та недорога зброя, а самі
виконавці цих акцій — терористи одноразового вживання. Акції смертників якнайкраще вирішують
найважче питання організації терористичної атаки: як виконавцю покинути місце її здійснення. На
думку фахівців, у майбутньому суїцидний тероризм буде відігравати провідну роль у тактиці те ро -
ристичної діяльності з огляду на такі обставини:

– висока доступність вибухового пристрою відносно об’єкта впливу і вірогідності його ураження;
– відносно низька вартість підготовки терористичного акту і його виконавця (немає необхідності

підготовки прикриття, шляхів відходу виконавців, їх наступного переховування і т.п.), невисока
вартість і доступність самого саморобного вибухового пристрою;

– великий суспільний резонанс і нагнітання атмосфери страху і паніки;
– значний пропагандистський ефект, котрий сприяє вербуванню нових добровольців, які готові

прийняти мученицьку смерть [6].
Складність боротьби з суїцидним тероризмом полягає в тому, що важко виявити і відстежити

орга нізаторів та виконавців терористичних актів, особливо на стадії їх підготовки. Проте майже
неможливо завадити шахіду на завершальній стадії підірвати у місці масового скупчення людей
«пекельну машину».

Тому, оцінюючи рівень загроз, що пов’язані з явищем суїцидного тероризму, слід наголосити на
необхідності об’єктивного підходу до оцінки причин виникнення та функціонування терористичної
мережі. Суттєві зусилля повинні бути спрямовані як на виявлення потенційних терористів-смер-
тників, так і на масштабні соціальні програми, що можуть змінити ставлення до тероризму в зазна-
чених групах суспільства.
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SUMMARY
This article is devoted to the analysis of scientific views and condition of normative legal regulations in the in-

formational security threats classification and for responsibility and judicial competence limits determination for
services/institutions, the main task of which is information and psychological impacts counteraction. 
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Постановка проблеми. Історично склалося, що Україна посідає особливе геополітичне місце.
Займаючи положення на перетині торгових та транспортних шляхів та володіючи значними
природними ресурсами, вона завжди потрапляла в зону інтересів провідних учасників міжнародних
відносин, які йшли у розріз з її власними. Конфлікт інтересів призводив до виникнення загроз
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існуванню українського народу, які втілювались у загарбницьких діях сусідів та перетворенні
українських земель на колонії агресивних імперій. Здобувши незалежність в ХХ ст., Україна
продовжує залишатися об’єктом інтересів потужних світових центрів впливу, якими є США, ЄС,
РФ та мусульманський простір. 

Агресія РФ яскраво продемонструвала загрози нового типу для національної безпеки України.
З усіх країн так званого далекого та близького зарубіжжя, на сьогодні лише Російська Федерація
відкрито ставить під сумнів існування України як незалежної держави. В РФ склався консенсус
політичних еліт та її населення щодо розвитку Росії саме як імперської держави та необхідності
реінтеграції пострадянського простору, на якому вона знову би домінувала. РФ вдалося спро вокувати
в Україні непримиренну боротьбу в середовищі прихильників європейської інтеграції та посилити
суперечності між Заходом і Сходом країни. З цією метою Росія у пострадянський період послідовно
і систематично здійснює так звані спеціальні інформаційні операції, що є попередньо спланованими
психологічними діями проти України, відповідними засобами впливу на зміну настанов та поведінки
її населення з метою досягнення економічних, політичних або воєнних переваг. Використовуючи
інформаційно-психологічні операції, Москві вдалося здійснити ради кальну зміну поглядів-настроїв
і поведінки людей у проросійськи зорієнтованому Донбасі у своїх інтересах, внісши розкол в україн -
ське суспільство і розпаливши в ньому існуючі суперечності [16].

На сучасному етапі розвитку цивілізації провідною формою протиборства та реалізації інтересів
є інформаційна війна. Це обумовлюється виключним положенням інформаційної сфери завдяки її
колосальному значенню для соціальних відносин, в ієрархії субсистем сучасного суспільства.
Конфлікт геополітичних інтересів визначає інформаційні загрози як основний тип загроз на ціо -
нальній безпеці, а інформаційна сфера перетворюється на основний об’єкт національної безпеки.
Серед усього арсеналу засобів інформаційного протиборства найефективнішим і, відповідно,
найнебезпечнішим вважається інформаційно-психологічний вплив. 

Виявлення та нівелювання інформаційних загроз інформаційно-психологічного характеру як
протидія зовнішнім інформаційним впливам перетворюється в першочергове завдання кожної держави.
Формування служб/інституцій, котрі повинні вести протидію, є важливою частиною формування
державного апарату взагалі. Таким чином, визначення меж відповідальності та поля правової компе -
тентності служб/інституцій, призначенням яких є протидія інформаційно-психо логічним впливам,
постає як актуальний предмет досліджень з розробки та покращення системи національної безпеки.

Вчені досить активно беруть участь у розробці теоретичних положень, що стосуються інформа -
цій ної безпеки та можуть бути враховані у процесі прийняття політичних рішень. Предметом
наукових дискусій є як загальні  організаційно-правові  аспекти  інформаційної  безпеки,  так  і  спе -
ціальні,  до  яких можна віднести визначення загроз інформаційній безпеці, їх класифікацію тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі протидії інформаційно-психологічним впливам
присвячено багато наукових досліджень. Серед найновіших досліджень необхідно звернути увагу
на такі, авторами яких є авторитетні вчені в цій галузі: Бебик В.М., Богданович В.Ю.,  Биченок М.М.,
Бондаренко К.П., Бучило І.Л., Гончаренко О.М., Горбулін В.П., Дацюк А.В.,  Кормич  Б.А., Лит -
виненко О.В., Макаренко Е., Расторгуєв С.П., Семенченко А.І., Євдоченко Л.О. та ін. 

В дослідженнях згаданих авторів аналізується сутність інформаційно-психологічного впливу,
визначається його значення в широкому контексті інформаційної безпеки. Проте в зазначених
дослідженнях не приділялось достатньої уваги визначенню меж відповідальності та поля правової
компетентності служб/інституцій, на які державою покладається функція протидії інформаційно-
психологічним впливам. Сучасна політична ситуація та стан міжнародних відносин вимагають
виправлення зазначеного упущення. Незважаючи на значний рівень наукового осмислення проб -
лем інформаційної безпеки, питання загроз, зокрема їх класифікація, мають дискусійний характер,
що й обумовлює актуальність статті. Водночас теоретичні розробки досліджуваного питання необ -
хідні для формування дієвої системи моніторингу та управління у сфері інформаційної безпеки,
а також вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.  

Така необхідність обумовлює здійснення дослідження в цій статті.
Мета та завдання. Метою цієї статті є узагальнення  наукових поглядів щодо класифікації  загроз

інформаційній безпеці через оцінку положень відповідних нормативно-правових актів та спроба
визначення меж відповідальності у полі правової компетентності служб/інституцій, на які державою
покладається функція протидії інформаційно-психологічним впливам. 

Зазначена мета обумовлює такі завдання: 
– виявити методологічний інструментарій для виділення меж відповідальності та правової ком -

петентності служб/інституцій, завданням яких є протидія інформаційно-психологічним впливам;
– використовуючи метод класифікації, визначити межі відповідальності та поле правової

компетентності служб/інституцій з протидії інформаційно-психологічним впливам.



Особлива важливість інформаційної сфери в контексті національної безпеки пояснюється
зміною сутності інформації [15]. Традиційно інформація розглядалась як певні відомості, що
пояснювали та інтерпретували дійсність. У сучасних умовах до цих двох функцій додається ще
й функція управління дійсністю, тобто інформація перетворюється в могутній інструмент управ -
ління. Саме це зумовлює унікальне значення інформаційної сфери, яка через функцію управління
пов’язана та є визначальною для всіх інших субсистем суспільства, для національної безпеки та має
виключну важливість інформаційної безпеки для нормального існування та розвитку суспільства. 

Відповідно до такого розуміння інформації інформаційна сфера повинна визначатися як
особлива система суспільних відносин, які виникають в усіх сферах життя і діяльності суспільства
та держави в результаті одержання, використання, поширення, зберігання інформації та здійснення
через неї управління в різних соціальних субсистемах [6].

Власне, встановлення контролю над інформаційною сферою означає встановлення контролю
над суспільством в цілому. 

Інформаційна сфера є комплексним, складним об’єктом, забезпечення захисту якого вимагає
спеціальних нормативно-правових, управлінсько-організаційних та техніко-технологічних заходів.
Розробка та здійснення цих заходів є пріоритетним обов’язком держави та вимагає створення
органів, які здійснюватимуть відповідні функції. Проте комплексність та складність об’єкта
передбачає диференціацію функцій по захисту інформаційної сфери з метою підвищення рівня його
ефективності відповідно до елементів об’єкта, та відповідну диференціацію органів, що реа лі -
зовуватимуть їх. 

Варто погодитися з Горбуліним В.П., який обґрунтовано розрізняє два види інформаційних
процесів: «Перші проявляються як психологічний феномен індивідуальної, колективної та масової
свідомості, що формує різноманітні й суперечливі особисті, суспільні й державні інтереси. Людська
свідомість, як відомо, допускає інформаційно-психологічне маніпулювання та протидію, тобто вона
може бути як об’єктом, так і джерелом негативних або позитивних інформаційних впливів.

Процеси, що відбуваються в інформаційно-комунікаційній інфраструктурі, є матеріалізованими
інформаційними відображеннями, які існують на паперових, електронних, магнітних та інших носіях.
Ці відображення можуть формуватися, зберігатися і поширюватися за допомогою інформаційно-
комунікаційних засобів та технологій, які допускають штучне чи природне по шкодження або руйну -
вання, а також захист від несанкціонованого доступу та фізичного ураження» [9]. 

У зв’язку з цим окремим предметом наукових дискусій є питання щодо безпеки та захищеності
відносин, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням й використанням інформації. У спів від -
ношенні з поняттями «безпека» та «захищеність» «загрозою» можна вважати можливу небезпеку,
тобто будь-які дії чи події, які можуть настати за різних обставин у навколишньому середовищі та
стати  передумовою  порушення  безпеки  і завдання збитків. 

Взагалі  в  інформаційних  відносинах протягом останніх років сформувався  та закріпився термін
«інформаційна безпека», під яким розуміють стан захищеності життєво важливих інтересів  людини,
суспільства і держави, що запобігає завданню шкоди через: неповноту, невчас ність і невіро гідність
інформації, яке використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосу -
вання інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, викорис тання і порушення
цілісності, конфіденційності та доступності інформації [14]. Тобто вже в цьому визначенні закладе -
но певні підстави для класифікації. 

На думку В. Ліпкана, загрози  національним  інтересам  та  національній  безпеці  в інфор мацій -
ній сфері є синонімом поняття «інформаційна безпека» [12].

Рівень сучасних викликів і загроз в інформаційній сфері наочно підтверджує справедливість
і виключну значущість положень статті 17 Конституції України про те, що захист державного
суверенітету і забезпечення інформаційної безпеки є однією з основних функцій держави і всьо го
українського народу. 

Інформаційна безпека як складова національної безпеки, відповідно до сучасного розвитку її
теорії в узагальненому вигляді, ґрунтується на таких базових елементах: національні інтереси  —  загро -
за — захист. Саме загрози стану захищеності суспільних відносин є важливим елементом процесу
забезпечення інформаційної безпеки. 

На нашу думку, це пояснюється тим, що інформаційну небезпеку створюють інформаційні
загрози, які поширюються в інформаційному просторі. При цьому інформаційні загрози — це
сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості,
суспільства, держави в інформаційній сфері. 

Враховуючи те, що інформаційна безпека є невід’ємною складовою національної безпеки, її
регулювання  потребує дієвих механізмів  у  формі  політичних  рішень  або прийнятих  нормативно-
правових  актів.  Функціонування відповідного механізму,  на нашу думку,  можливе  лише  за  умови
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належного рівня наукового осмислення теоретичних положень щодо інформаційної безпеки,
взагалі, та сутності загроз зокрема [11]. 

Класифікація загроз відповідно має такий вигляд: загрози витоку інформації; загрози  пору шення
цілісності  інформації;  загрози  блокування  інформації; загрози використання інформації.
Загальний критерій не визначено. 

Така різноманітність обумовлена  не лише різноманітними підходами до вибору класифі ка ційних
ознак та цілями класифікації, а й відсутністю належного теоретичного обґрунтування сутності
загроз інформаційній безпеці. З метою узагальнення існуючих наукових поглядів щодо класифікації
загроз інформаційній безпеці та визначення концептуального підходу до формулювання цього
елементу правовідносин пропонуємо розглянути окремі з них. 

Професор В. Ліпкан пропонує класифікувати загрози інформаційній безпеці відповідно до загальної
класифікації загроз національній безпеці: за джерелами походження: природного, техногенного,
антропогенного; за  ступенем гіпотетичної шкоди: загроза та небезпека; за повторюваністю  вчинення:
повторювані та продовжувані; за сферами походження: екзогенні та ендогенні; за ймовірністю
реалізації: вірогідні, неможливі, випадкові; за рівнем  детер мінізму: закономірні та випадкові;  за
значенням:  допустимі  та неприпустимі; за струк турою впливу: системні, структурні та елементні; за
характером реалізації:  реальні,  потенційні, здійснені, уявні; за ставленням до них: об’єктивні та
суб’єктивні; за об’єктом впливу — особа; суспільство; держава [12]. 

Л. Євдоченко, формуючи власний підхід до класифікації інформаційних загроз та з метою
вироблення рекомендацій щодо організації державою дієвих форм і методів забезпечення  інфор -
маційної безпеки, визначає і класифікує загрози за кількома критеріями: за способом впливу на
об’єкти  інформаційної безпеки (інформаційні, фізичні й програмно-математичні, організаційно-
правові); за джерелами надходження (внутрішні та зовнішні); за характером  вияву (політичні,  еко -
 номічні, організаційно-технічні) [10].  

У свою чергу С. Гуцу [8] та О. Литвиненко [13] дотримуються того, що основні загрози інфор -
маційній безпеці можна представити у такому вигляді: загрози впливу неякісної інформації (недо сто -
вірної, фальшивої, дезінформації) на особистість, суспільство, державу; загрози несанк ціонованого
й неправомірного впливу сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (їх виробництво,
системи формування й використання); загрози інформаційним правам і свободам особистості (правам
на виробництво інформації, її поширення, пошук, одержання, передавання  та використання;  правам
щодо інтелектуальної власності на інформацію, в тому числі й ма теріальну). 

Таким чином, відповідно до двох визначальних процесів в інформаційній сфері доцільно буде
виділити дві її складові частини — інформаційно-психологічну та інформаційно-комунікаційну
(кібернетичну). Такий розподіл інформаційної сфери вимагає свого врахування при формуванні
державної політики захисту інформаційної сфери. Тобто інформаційна безпека повинна на базо -
вому рівні поділятися на інформаційно-психологічну — «інформаційна безпека» та інфор маційно-
комунікаційну безпеку — «безпеку інформації».

Водночас поняття інформаційна-комунікація також зазнало трансформування та використову -
ється вже у більш широкому смислі, а саме вказує на характер взаємовідносин між об’єктами, а не
тільки на канали зв’язку та потоки інформації.

Подальше заглиблення в процес наукового пізнання згаданого питання дало змогу виявити
відсутність єдності  у поглядах, що стосуються  класифікації  відповідних  загроз  як  на нормативно-
правовому, так і на науковому рівнях. На нормативно-правовому рівні в українському законодавстві
було визначено у низці нормативно-правових актів Перелік загроз і небезпек та Пріоритетів
національних інтересів — Законі України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня
2003 року  (далі Закон) [1] та Указі Президента України № 514/2009,  яким введена в дію «Доктрина
інформаційної безпеки України» від 08 липня 2009 року (далі Доктрина) [2]. 

На сьогодні Укази Президента України, якими затверджено рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інфор -
маційної безпеки України», та  Доктрина інформаційної безпеки України втратили чинність на
підставі Указу Президента N 504/2014 від 06 червня 2014 року. 

Разом з тим, Державний комітет телебачення і радіомовлення України 12 червня 2014 року
підготував альтернативний, аутентичний попередньому та доповнений, відповідно до реалій
сьогодення, документ «Проект Указу Президента України «Про Доктрину інформаційної безпеки
України». На тепер час він незатверджений. Однак може розглядатися в рамках дослідження на
концептуальному рівні [4].

У той же період було затверджено Указ Президента України № 449/2014 Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення
формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» [3].



Саме у згаданому Указі була здійснена спроба  визначити сфери відповідальності  державних
органів  щодо забезпечення  інформаційної безпеки  України  для організації протидії негативним
інформаційно-психологічним впливам та кібернетичній злочинності та  унормувати стандарти
з питань інформаційної та кібернетичної безпеки. Передбачалась підготовка  проекту нової редакції
Доктрини інформаційної безпеки України, що мала бути розроблена за участю Національного
інституту стратегічних досліджень, інших державних органів і науково-дослідних установ, у межах
компетенції.

Відповідно до цього, існують державні органи, які відповідають за визначені галузі та здійснюють
їх захист. Чіткий розподіл повноважень відповідних державних органів та визначення меж їхньої
компетенції можна здійснити через визначення специфічної для кожної галузі множини загроз та
небезпек, яким мають протидіяти відповідні державні органи.

Визначення множини загроз та небезпек варто здійснити методом класифікації загроз, перелічених
у відповідних документах. В цьому разі метод класифікації призначається для структурування вже
наявної множини та матиме не лише евристичне, а й істотне прагматичне значення. 

В Законі та Доктринах зазначається, що загрози можуть бути реальні та потенційні, проте
відсутнє їх окреме виділення. В Доктрині загрози класифікуються відповідно до сфер національної
безпеки. Як недолік цих законів деякі автори відзначають відсутність ієрархії в класифікації
інформаційних загроз [5]. Проте, на наш погляд, надзвичайно висока динаміка змін у структурі
інформаційної сфери, тонкі відмінності між її структурними компонентами не дозволяють створити
категоричної ієрархічної системи. Утримання законодавця від ієрархічних розрізнень у черговий раз
підкреслює важливість всіх секторів інформаційної сфери, відповідно необхідність врахування
загроз, які в них виникають для національної безпеки. 

Відповідно до формулювань загроз можливою є класифікація за середовищем виникнення —
зовнішнім та внутрішнім. Зокрема в Доктрині окремим першим пунктом виділена зовнішньо полі -
тична сфера реальних та потенційних загроз. Проте така жорстка класифікація не зовсім виправ -
дана, тому, власне, і є відсутньою в чіткій формі у двох згаданих вище нормативно-правових актах.
Відповідно до сучасних світових правотворчих тенденцій в галузі національної безпеки, актуальним
є виділення трансграничних загроз як окремого типу, що поєднує в собі ознаки зовнішніх та
внутрішніх [7]. Це пов’язано із розмиванням глобалізацією державних та національних кордонів,
а, відповідно, характеру та властивостей загроз, які виникають в інформаційній сфері на сучасному
етапі розвитку цивілізації. Іншими словами, в умовах глобалізованого світу, який уже став фактом,
велика кількість загроз має глобальний, а тому і трансграничний характер. Зокрема, це: тероризм,
незаконна міграція, незаконна торгівля зброєю, людьми та наркотиками, сепаратизм, релігійна та
етнічна нетерпимість, техногенні екологічні катастрофи тощо. 

Оскільки сучасний інформаційний простір є продуктом, що породжений глобалізацією, то
і загрози безпеці інформаційного простору мають також глобальний характер. Наприклад, другий
абзац другого пункту статті про реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці України [1]
має таке формулювання: «використання засобів масової інформації, а також мережі Інтернет для
пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками». Зазначена загроза
за формою прояву є внутрішньою, а за своєю суттю — причини виникнення, суб’єкти і т.п. — може
бути зовнішньою. Отже, немає необхідності та нагальної доцільності класифікувати інформаційні
загрози як зовнішні та внутрішні, а правомірно та обґрунтовано визначати їх як трансграничні.

Найдоцільнішим видається почати класифікацію інформаційних загроз за ознакою характеру
джерела виникнення та стимулювання небезпеки, тобто класифікувати об’єктивні та суб’єктивні
типи джерел інформаційних загроз. Об’єктивний тип інформаційних загроз своїм джерелом має
сукупність різних суспільних факторів та обставин, що своєю конфігурацією формують об’єктивну
ситуацію, яка склалася в певному суспільстві. Власне, така ситуація може мати деструктивний
характер та стимулювати виникнення інформаційних загроз. Зокрема, в нормоутворюючих доку -
ментах визначені такі інформаційні загрози об’єктивного характеру: «недостатні обсяги вироблення
конкурентоспроможного національного інформаційного продукту; наближення до критичного
стану безпеки інформаційно-комп’ютерних систем у галузі державного управління, фінансової та
банківської сфери; комп’ютерна злочинність; посилення негативного зовнішнього впливу на
інформаційний простір України, що загрожує розмиванням суспільних цінностей і національної
ідентичності » [1] та «прояви комп’ютерної злочинності, комп’ютерного тероризму, що загрожують
сталому та безпечному функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем;
недостатня розвиненість інститутів громадянського суспільства, недосконалість партійно-
політичної системи, непрозорість політичної та громадянської діяльності, що створює передумови
для обмеження свободи слова, маніпулювання суспільною свідомістю; відставання вітчизняних
наукоємних і високотехнологічних виробництв, особливо у сфері телекомунікаційних засобів
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і технологій; недостатній рівень інформатизації економічної сфери, зокрема кредитно-фінансової
системи, промисловості, сільського господарства, сфери державних закупівель; недостатній рівень
розвитку національної інформаційної інфраструктури; відставання України від розвинутих держав
за рівнем інформатизації соціальної та гуманітарної сфер, насамперед освіти, охорони здоров’я,
соціального забезпечення, культури; тенденція до витіснення з інформаційного простору та мо ло -
діжної культури українських мистецьких творів, народних традицій та форм дозвілля; послаблення
суспільно-політичної, міжетнічної та міжконфесійної єдності суспільства; відставання рівня
розвитку українського кінематографу, книговидання, книгорозповсюдження та бібліотечної справи
від рівня розвинутих держав; зниження наукового потенціалу в галузі інформатизації та теле -
фонного зв’язку; низька конкурентоспроможність вітчизняної інформаційної продукції на світо -
вому ринку; відтік за кордон наукових кадрів та суб’єктів права інтелектуальної власності;
недостатній захист від несанкціонованого доступу до інформації внаслідок використання іноземних
інформаційних технологій та техніки; неконтрольована експансія сучасних інформаційних тех -
нологій, що створює передумови технологічної залежності України; недостатня надійність інформа -
ційно-телекомунікаційних систем збирання, обробки та передачі інформації в умовах надзвичайних
ситуацій; низький рівень інформатизації органів державної влади, що унеможливлює здійснення
оперативного контролю та аналізу стану потенційно небезпечних об’єктів і територій, завчасного
прогнозування та реагування на надзвичайні ситуації» [2].

Перераховані вище об’єктивні інформаційні загрози пов’язані з ситуацією в суспільстві в цілому,
з тими суспільними відносинами, які склалися в конкретний історичний період. Діяльність щодо
усунення цих загроз повинна бути інтегрованою в програму соціальних реформ взагалі, тому не
може ставитися за окрему конкретну мету державним службам/інституціям, точніше завдання
протидії цим загрозам є завданням суспільства і держави в цілому. 

Інший тип інформаційних загроз — суб’єктивні. Вони мають своїм джерелом дії певних
суб’єктів (індивідуальних чи групових — держави, організації), які здійснюють цілеспрямований
деструк тивний вплив на українську інформаційну сферу з метою досягнення власних, переважно
шкідли вих для національної безпеки України, інтересів. Український законодавець в головних
для цієї галузі нормативно-правових актах формулює такі інформаційні загрози суб’єк тивного
харак теру: «намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширен ня недо -
сто вірної, неповної або упередженої інформації» [1] та «поширення у світовому інформа  цій ному
просторі викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди націо нальним
інтересам України; зовнішні негативні впливи на суспільну свідомість через засоби масової інфор -
мації, а також мережу Інтернет; негативні інформаційні впливи, спрямовані на підрив кон сти -
туційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості кордонів України;
використання засобів масової інформації, а також мережі Інтернет для пропаганди сепаратизму
за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками; несанкціонований доступ інформаційних
ресурсів органів державної влади; розголошення інформації, яка становить державну та іншу
передбачену законодавством таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю
держави;…» [2].

Власне, виділений тип інформаційних загроз суб’єктивного характеру і визначає предметне поле
діяльності, в якому повинні працювати спеціальні державні служби/інституції, що вповноважені
державою на виявлення та нівелювання цих загроз. Тобто відомства, обов’язком яких є протидія
інформаційним загрозам, повинні боротися з такими, які мають своєю причиною продуману,
навмисну та спрямовану на завдання шкоди національній безпеці в інформаційній сфері діяльність
певних суб’єктів. Наявність діяльності суб’єкта як причини інформаційної загрози є головним
визначальним чинником, котрий точно вказує на належність певного випадку, що трапився
в інформаційній сфері, до поля юрисдикції, компетентності державних служб/інституцій. 

Як зазначалося, в інформаційній сфері виділяється дві частини — інформаційно-психологічна
та інформаційно-комунікаційна. Тому необхідним для високої ефективності виконання держав -
ними службами/інституціями своїх завдань виявляється розрізнення інформаційних загроз
суб’єктивного характеру відповідно до виділених частин інформаційної сфери.    

Відповідно, доцільним буде взяти за основу класифікацію, яка дозволить остаточно виділити та
диференціювати сферу компетентності служб/інституцій, об’єкт зовнішнього інформаційного впливу.

Об’єктом може бути одна з виділених частин інформаційної сфери.  Як наслідок, серед множин
інформаційних загроз суб’єктивного характеру варто виділити два типи — інформаційно-пси -
хологічні та інформаційно-комунікаційні загрози. 

Оскільки метою цього дослідження є визначення меж компетентності служб/інституцій, функція
яких визначається державою саме як боротьба з інформаційно-психологічним впливом, то, згідно
з метою, обмежимось виділенням тільки відповідного типу інформаційних загроз. Отже, в Законі



та Доктрині до інформаційно-психологічних загроз суб’єктивного характеру належить: «намагання
маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення недосто вірної, неповної або
упередженої інформації» [1] та «поширення у світовому інформаційному просторі викривленої,
недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди національним інтересам України;
зовнішні негативні впливи на суспільну свідомість через засоби масової інформації, а також мережу
Інтернет; негативні інформаційні впливи, спрямовані на підрив конституційного ладу, суверенітету,
терито ріальної цілісності і недоторканості кордонів України; використання засобів масової інфор -
мації, а також мережі Інтернет для пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та
іншими ознаками; інформаційно-психологічний вплив на населення України, у тому числі на
особовий склад військових формувань, з метою послаблення їх готовності до оборони держави та
погіршення іміджу військової служби; негативні інформаційні впливи, у тому числі із застосуванням
спеціальних засобів, на індивідуальну та суспільну свідомість; поширення суб’єктами інформаційної
діяльності викрив леної, недостовірної та упередженої інформації; поширення в засобах масової
інформації невластивих українській культурній традиції цінностей і способу життя, культу на -
сильства, жорстокості, порно графії, зневажливого ставлення до людської та національної гідності;
приховування, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації населенню про надзви -
чайні екологічні ситуації техногенного та природного характеру» [2].

Висновки. 
Внаслідок проведеної класифікації переліку інформаційних загроз, що наявний у головних

українських нормативно-правових актах в галузі інформаційної безпеки, можна окреслити пред -
метне поле діяльності та правової компетенції служб/інституцій, які відповідають за інфор маційно-
психологічну частину інформаційної безпеки. Зазначене поле правової компетенції визначається
через сукупність інформаційно-психологічних загроз суб’єктивного характеру. Ідентифікація
конкретних випадків та явищ інформаційних атак з визначеною множиною інформаційних загроз
дозволяє точно визначити структури, які повинні відповідати за їхнє виявлення, нівелювання та
попередження і уникнути непорозумінь в роботі відповідних державних структур. 

Підбиваючи підсумки вищезазначеного, слід констатувати, що міждисциплінарний характер
інфор маційної безпеки, який охоплює технічні (технологічні), правові, психологічні аспекти, зу -
мов лює надзвичайну складність та багаторівневість системних зв’язків складових забезпечення
інфор маційної безпеки. Застосування прийомів класифікації, використаних у цій статті, є спро бою
здійснення структурного аналізу забезпечення інформаційної безпеки в різних площинах розгляду,
не порушуючи  взаємозв’язків  його  складових. Усвідомлення особливостей кожної з них на основі
системного аналізу сприятиме в подальшому процесам осягнення комплексності забезпечення
інформаційної безпеки, формуванню комплексу тактичних та стратегічних напрямів діяльності
у сфері забезпечення інфор маційної безпеки, гармонізації національного інформацій ного законо -
давства, що в сукупності створює важливі засади ефективної державної інформаційної політики. 
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АНОТАЦІЯ
Інформаційна безпека являє собою одне з найважливіших понять у науці і різних сферах людської ді-

яльності. Сутність і комплексність цього поняття характеризує сучасне інформаційне суспільство.
В цій статті наведено широкий перелік визначень які даються вітчизняними і закордонними науковцями
до поняття «інформаційна безпека». Враховуючи те, що питання інформаційної безпеки в умовах гло-
балізації мають гострий характер, необхідно визначити оптимальні шляхи усунення інформаційних за-
гроз і небезпек та мінімізації впливу негативних наслідків у сфері інформаційної діяльності держави. 

Ключові слова: безпека, інформація, інформаційна безпека, глобалізація, інформаційне суспільство.

ANALYSIS CONCEPTS DEFINITION 
OF «INFORMATION SECURITY» IN A GLOBALIZED

Ryzhuk, Oleksandr,
University «Ukraine» (Kyiv, Ukraine),
PhD student,
е-mail: aspirantura_ukraine@ukr.net

SUMMARY
Information security is one of the most important notions in science and various areas of human activity. The

essence and complexity of this notion characterizes modern information society. This article gives a wide range of
definitions of the information security notion by local and foreign scientists. Taking into consideration that infor-
mation security issues in conditions dangers threats as well as minimize adverse consequences in the area of state
information activity.

Key words: security, information, information security, globalization, information security.

Аналіз процесів формування глобального інформаційного суспільства свідчить про зростання
значення інформації та інформаційно-комунікаційних технологій в суспільному житті.

Глобалізація суспільної сфери здійснюється, насамперед, на основі використання інформаційно-
комунікаційних технологій з виготовлення, зберігання, обробки і передачі інформації, що робить
інформацію рушійною силою і провідною галуззю суспільної сфери, яка ставить собі за мету впро-
вадження передових інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери суспільної діяльності.

Розв’язання Росією війни проти України, яка отримала назву «гібридної», просування України в на-
прямі поглиблення співпраці з Європейським співтовариством ставить перед нею принципові завдання
з розвитку інформаційної сфери суспільства та зміцнення інформаційної безпеки суспільства. 

Загалом, питання інформаційної безпеки посідає важливе місце у системі забезпечення національ-
ної безпеки як однієї окремо взятої країни так і європейського регіону, і всього світу. А дослідженням
проблем інформаційної безпеки займається дедалі більше вітчизняних і закордонних дослідників, ве-
лика кількість державних і недержавних наукових установ, дослідницьких та аналітичних центрів
в усіх країнах світу, де ступінь розвитку інформаційного суспільства набув певного рівня.

Серед українських учених значну увагу питанням інформаційної безпеки приділяють такі вчені,
як Р. Калюжний, Г. Почепцов, Б. Кормич, П. Жарков. Іноземні публікації представлені такими ав-
торами як І. Панарів, А. Тер-Акопов, В. Ярчкин та ін. 
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Оскільки питання інформаційної безпеки в умовах російської агресії гостро стоїть на порядку
денному в Україні, це вимагає оперативної реакції структур держави і українського громадянського
суспільства на зовнішні та внутрішні інформаційні впливи, інспіровані ворогом всередині україн-
ського суспільства. »

Метою цієї статті є дослідження і аналіз поняття «інформаційна безпека» різними вченими
і практиками за умов процесів глобалізації та інформатизації суспільства для визначення основних
підходів до забезпечення національної безпеки держави. 

Більшість дослідників виходять із розуміння, що з появою перших засобів інформаційних комуні-
кацій між людьми та з усвідомленням людиною наявності певних інтересів, яким може бути завданий
збиток методами і засобами впливу на систему і засоби інформаційних комунікацій, що забезпечують
розвиток між усіма елементами соціуму, власне і виникло поняття «інформаційна безпека».

Термін «інформаційна безпека» вперше з’явився наприкінці 80-х років у праці німецького вче-
ного Г. Одермана, який виокремив важливість інформаційного компонента у міжнародній безпеці
та зробив спробу системно розглянути проблеми безпеки, які пов’язані з інформаційними загро-
зами. А у вітчизняній та зарубіжній пресі, починаючи з кінця 1991 — початку 1992 року, спостеріга-
ється тенденція до активного обговорення проблем інформаційної безпеки як окремого наукового
і практичного завдання [5].

Розуміння сутності поняття «інформаційна безпека» є важливим завданням науково-дослідниць-
кого аналізу. Зміст і сутність цього поняття проявляється у вираженні родового поняття, яким є по-
няття загальної безпеки, яке в широкому розумінні характеризується як певний процес управління
загрозами та небезпеками. «Інформаційна безпека», відповідно, означає процес управління, кон-
тролю і перешкоджання появі загроз та небезпек в інформаційному полі. 

З цього випливає, що інформаційна безпека є невід’ємною частиною загальної безпеки — на-
ціональної, регіональної, глобальної, а сам аналіз поняття «інформаційна безпека» передбачає роз-
гляд сукупності таких чинників:

– потреби громадян, соціальних груп, держави і світового співтовариства;
– вплив інформаційних технологій на індивідів, соціальні групи, державу і світове співтовариство;
– наявність загроз і небезпек, яким повинна перешкоджати система забезпечення інформаційної

безпеки. 
Інформаційна безпека є невід’ємною частиною загальної проблеми інформаційного забезпе-

чення людини, соціальної групи, держави і суспільства в цілому. Вона спрямована на захист суб’єк-
тів інформаційних ресурсів. Зміст поняття «інформаційна безпека» розкривається у практичній
діяльності людини, наукових дослідженнях, а також у державних нормативно-правових документах. 

В Українській законодавчій базі термін «інформаційна безпека» наведено у Концепції націо-
нальної програми інформатизації, затвердженої Законом України від 4 лютого 1998 року № 75/98,
де «інформаційна безпека» — невід’ємна частина політичної, економічної, оборонної та інших скла-
дових національної безпеки. Об’єктами інформаційної безпеки є інформаційні ресурси, телекому-
нікації, канали інформаційного обміну, функціонування телекомунікаційних мереж і систем та інші
елементи інформаційної інфраструктури країни» [2]. 

На нашу думку, це визначення має технократичий характер, оскільки його увага зосереджена на
проблемах технічного захисту інформації. Але сама проблема захисту соціальної інформації є значно
ширшою. Оскільки інформаційна безпека є похідною від національної безпеки, тому ми можемо
сформулювати її визначення у такий спосіб, що під інформаційною безпекою буде розумітися такий
процес захисту та охорони інформаційного середовища, який гарантує відповідний розвиток цього
середовища і його використання в інтересах особи, соціальної групи, держави і суспільства, а також
визначений ступінь захищеності від будь-яких загроз. 

Необхідно відмітити, що в науковій літературі відсутній єдиний підхід до поняття «інформаційна
безпека». При цьому, одні дослідники розглядають його як стан, інші як процес, діяльність, здат-
ність, систему гарантій, властивість, функцію. 

Для того щоб упорядковувати найбільш поширені погляди, необхідно їх класифікувати за кри-
терієм ознаки, що само по собі виражає зміст цього поняття. В результаті даного дослідження були
виокремленні наступні напрямки підходів. 

Наприклад, дослідник Ю. Фісун характеризує інформаційну безпеку як «стан захищеності ін-
формаційного середовища, який відповідає інтересам держави, який забезпечує формування, ви-
користання і можливості розвитку незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх інформаційний
загроз» [8, с. 101].

Російський політолог І. Панарін дотримується схожих поглядів. Він, зокрема, робить акцент
на ролі політичної еліти, яка може протистояти інформаційному впливові [7, с. 128]. Вказаний
дослідник вважає, що інформаційна безпека – це стан інформаційного середовища суспільства



і політичної еліти, що забезпечує її формування і розвиток в інтересах керівництва країни, гро-
мадян і суспільства. 

Проте існують й інші погляди на проблему інформаційної безпеки. Зокрема, А. Тер-Акопов під
інформаційною безпекою розуміє стан захищеності інформації, яка забезпечує життєво важливі ін-
тереси людини [9, с. 33]. В межах цього методологічного напряму використовується визначення ін-
формаційної безпеки як стану, тенденцій розвитку, умов життєдіяльності соціуму, його структури,
інститутів та установ, за яких забезпечується збереження якісної інформації з об’єктивно обумов-
леними інноваціями в ній, вільне і відповідне власній природі її функціонування. 

Деякі представники цього напряму розглядають інформаційну безпеку як стан, що характери-
зується відсутністю небезпеки, тобто тих чинників та умов, які загрожують безпосередньо індивіду,
державі, спільноті з боку інформаційно-комунікаційного середовища. Дослідники, які додержу-
ються таких підходів, під інформаційною безпекою розуміють стан та процес захищеності особи,
суспільства, держави від реальних або потенційних загроз [6, с. 12].

Але, на нашу думку, розглядати безпеку лише як стану не є доречним, оскільки губиться динамізм
як самої безпеки, так і тієї системи, для якої безпека виступає функцією її подальшого розвитку та
існування. 

Саме поняття «процес» відрізняється від поняття «стан», оскільки поняття «процес» означає по-
слідовність станів, зв'язок між стадіями зміни і розвитку. Тобто, на відміну від поняття «стан», по-
няття «процес» акцентує увагу на моменті спрямованості в зміні об’єкта. Водночас «стан»
відображає лише один момент безпеки, а тому не вичерпує її повністю.

Інші підходи в тлумаченні поняття інформаційної безпеки демонструє В. Ярочків, який під без-
пекою розуміє стан захищеності особи, суспільства та держави від зовнішніх та внутрішніх небезпек
та загроз, який базується на діяльності людей, суспільства, держави і світового співтовариства з ви-
явлення (вивчення), попередження, ліквідації та відбиттю небезпек і загроз, здатних знищити їх,
позбавити фундаментальних матеріальних і духовних цінностей, завдати шкоди, ускладнити шлях
до прогресивного розвитку [10, с. 28].

На нашу думку, при описі інформаційної безпеки застосування дієвого підходу є більш адекватним.
Ми підтримуємо дане визначення в загальному підході, але водночас звертаємо увагу на деталізацію
напрямків діяльності, які з часом можуть змінюватися, а отже, закладатимуть потенціал нестійкості як
до самого визначення так і до функціонування відповідних суб’єктів.

Вітчизняні науковці і дослідники пов’язують інформаційну безпеку саме з національною безпе-
кою — як частину з цілим. Її визначають як «функціональну сферу національної безпеки», не-
від’ємну складову національної безпеки, самостійним напрямом національної безпеки [1]. 

Наприклад, Б. Кормич характеризує інформаційну безпеку як інформаційний компонент на-
ціональної безпеки по співвідношенню «частина-ціле» [4, с. 132]. Цей дослідник характеризує на-
ціональну безпеку як стан захищеності держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує
умови існування людини, держави і суспільства, які гарантовані Конституцією та законами України.
Тобто, будучи складовою частиною національної безпеки, інформаційна безпека повинна сприй-
матися як стан захищеності держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у сфері обігу інформації. Тому
інформаційна безпека більшістю вчених сприймається як стан, який протистоїть загрозам ззовні
та внутрішнім загрозам. Але, за умови, що всі ці загрози направлені всередину держави. 

Оскільки агресія здебільшого в сучасному світі направляється саме «з середини певних держав
і направлена до інших держав або глобального суспільства в цілому, то аналізуючи поняття «націо-
нальна безпека» під впливом глобальних процесів, Б. Кормич зазначає, що це поняття «втрачає свій
державний або блоковий характер, перетворюючись на глобальне явище [4, с. 135].

Таким чином, з одного боку, стає очевидним, що таке твердження певною мірою відповідає дійс-
ності, але в той же час очевидною також є і можливість застосування терміна «національна» до гло-
бальної (загальносвітової) безпеки. 

Цікавий погляд на поняття «інформаційна безпека» має відомий український дослідник Р. Ка-
люжний, який вважає, що інформаційна безпека — це вид суспільних інформаційних правовідно-
син стосовно створення, підтримки, охорони та захисту бажаних для людини, суспільства і держави
безпечних умов життєдіяльності, спеціальних правовідносин, які пов’язані зі створенням, збері-
ганням, поширенням і використанням інформації [3, с. 18].

Якщо розглядати цю проблему з точки зору державницького підходу, то інформаційна безпека
спрямована на забезпечення реалізації національних інтересів за допомогою усього арсеналу засо-
бів, що є в її розпорядженні. В цьому розумінні можна сказати, що найвищий сенс політики інфор-
маційної безпеки – вільний розвиток і процвітання суспільства. 

Дослідивши різні підходи до визначення поняття «інформаційна безпека», ми можемо зробити
висновки щодо обмеженості обрання тієї чи іншої методологічних позицій, викладених вище. 

Інформаційні війни
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Лише системний розгляд вказаних підходів до визначення поняття інформаційна безпека дає
можливість зрозуміти це явище комплексно. Крім того, ми вважаємо, що інформаційна безпека не
може розглядатися лише як окремий стан. Вона є властивістю та атрибутом інформаційного сус-
пільства, діяльністю та результатом діяльності людини, яка спрямована на забезпечення безпеки
в інформаційній сфері. 

Інформаційна безпека, на нашу думку, є водночас і станом, і процесом, оскільки вона має забез-
печувати майбутнє суб’єктів і об’єктів, що потрапляють під ті чи інші інформаційні впливи. Тому
інформаційну безпеку розглядають через єдність таких ознак, як стан, властивість управління за-
грозами і небезпеками. Через ці ознаки забезпечується обрання оптимального шляху їх усунення
та мінімізації впливу негативних наслідків, зокрема у сфері інформаційної діяльності держави. 
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто особливості реалізації соціальної політики в умовах інформаційного суспільства. Проа-

налізовано поняття соціальна держава, соціальна політика та соціальна справедливість з точки зору
науки та масової свідомості. 

Визначено роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні
сучасних соціальних держав. Проаналізовано особливості соціально-політичного маркетингу у форму-
ванні соціальної політики, соціальної безпеки та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглянуто
моделі соціальної політики держави в умовах глобалізації.
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SUMMARY
The article deals with theoretical and methodological foundations of social security in information society. The

concepts social state, social policy and social justice in terms of science and public consciousness. 
The role of social policy as a strategy for social and political marketing in the functioning of modern welfare

states. Specific features of the socio-political marketing in shaping social policy, social security and social state
under globalization. The models of social policy in the context of globalization.
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Формування глобального інформаційного суспільства та його національних моделей у різних
країнах світу за формою і за змістом скорегувало розуміння соціальної політики як такої. 
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Найбільш поширеним розумінням соціальної політики є тлумачення її як системи цілей і засобів їх
досягнення по літичними і державними інститутами з питань регулювання соціальної сфери суспільства,
соціальних відносин відповідно до сукупності політичних установок, принципів, рішень та ідей, спря-
мованих на задоволення соціальних інтересів і потреб особистостей, соціальних груп, класів та ін. [2].

В умовах формування інформаційного суспільства (глобального, регіонального, національного)
ми можемо розглядати соціальну політику, зокрема і в контексті інформаційного забезпечення со-
ціальної безпеки вказаних індивідів, соціальних та етнічних груп, держав, груп держав, глобального
суспільства в цілому.

До головних функцій соціально-правової держави в умовах формування інформаційного сус-
пільства зараховують: 

– формулювання цільових завдань соціального розвитку суспільства, здійснення законотворчої
(парламент, президент) і нормотворчої (уряд, органи місцевого самоврядування) діяльності у соці-
альній сфері суспільства; 

– забезпечення соціальної політики та соціальної безпеки громадян, соціальних та етнічних груп,
держав, груп держав, глобального суспільства за допомогою використання соціально-правових тех-
нологій та засобів соціально-політичного менеджменту та маркетингу;

– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення зако-
нотворчої і нормотворчої діяльності та практичної реалізації соціальної політики на всіх рівнях сус-
пільної ієрархії.

Таким чином, ми можемо  стверджувати, що головною метою соціальної політики держави
в умовах формування інформаційного суспільства є встановлення та регулювання відповідних по-
літико-правових та інформаційно-комунікаційних відносин між державою, громадянським сус-
пільством та індивідами шляхом регулювання різнопланових відносин між індивідами, соціальними
та етнічними групами, органами влади та міжнародними організаціями. 

Однією з важливих ознак інформаційного суспільства є наявність системи електронного уряду-
вання в державі, яка прагне бути серед лідерів неформального рейтингу ефективності та соціальності.

Якщо досліджувати європейський досвід електронного урядування, варто відзначити, що най-
більш орієнтованою на соціальну складову є шведська модель електронного уряду, яка прагне на-
давати якомога більше соціальних послуг своїм громадянам.  

На відміну, скажімо, від французької моделі електронного уряду, зорієнтованої більшою мірою
на програмно-технічні аспекти соціальної комунікації між владою і громадянами, чи британської
моделі електронного уряду, котра побудована на максимальній прозорості соціальної комунікації
зі своїми громадянами [3].

У будь-якому разі система електронного урядування дозволяє юридичним особам зареєструвати
свій бізнес, сплатити податки, зробити соціальні нарахування, здійснити поставки продукції. 

Фізичні особи в режимі on-line можуть отримати соціальні виплати, прозвітувати  про сплату по-
датків чи зміну місця проживання, зробити заявку на отримання паспорта, свідоцтва про народ-
ження, прав водія, зареєструвати придбаний автомобіль, подати заяви до поліції, вступити до
університету чи коледжу, отримати консультацію і допомогу з питань житла, освіти, зайнятості, охо-
рони довкілля тощо.

Водночас в умовах функціонування інформаційного суспільства продовжують свою діяльність
спеціалізовані організації та установи держави, які є суб’єктами соціальної політики і соціальної
безпеки, котрі здійснюють соціальну функцію держави [1].

Разом з тим зовсім не обов’язково, щоб у комунікаціях між державою та індивідами  неодмінно
був посередник у вигляді певної соціальної чи етнічної групи. І запровадження сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій значно полегшує безпосередню комунікацію громадян з органами
влади та місцевого самоврядування.

Але слід відзначити, що використання структур громадянського суспільства для здійснення ко-
мунікації  між державою та громадянами (в рамках реалізації соціальної політики) розширює мож-
ливості такої соціальної комунікації, підвищує рівень соціального захисту та соціальної безпеки
громадян.

Традиційно соціальна політика здійснюється через розробку і ухвалення законотворчих (законів)
та нормотворчих (указів президента, постанов уряду) державних актів та затвердження цільових со-
ціальних програм.

Якість підготовлених управлінських рішень, безумовно, є кращою за умови існування симетрич-
ної комунікації між урядовими та неурядовими структурами і громадянами, яка стає можливою
саме в умовах використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.



Здійснення ефективної і справедливої соціальної політики є основою стабільності політичної
системи і основою для творення соціальної держави. І принцип соціальної справедливості виступає
тут важливим показником ефективності соціального розвитку суспільства, складає основні засади
його базового соціального ідеалу [1]. 

Ці питання досить активно розроблялися вітчизняними та зарубіжними дослідниками і знайшли
своє реалізацію в наукових працях Д. Белла, Д. Боулдінга, Р. Дарендорфа, В. Зауера, М. Волцера,
П. Розенваллона, Дж. Ролза, В. Кімліка, М. Коноха, Я. Паська, В. Скуратівського, О. Ткача, Г. Со-
ловей, Л. Щеннікової, Л. Ярової та ін. [4; 5; 6; 7; 8; 11; 12]. 

Розкриття змісту терміна соціальної справедливості умовно можна агрегувати в рамках двох ос-
новних підходів:

– партикуляристському — з акцентом на моральних нормативах для конкретних громадян певної
держави (Дж. Ролз, В. Кімлік, А. Макінтайр, Р. Нозік, М. Волцер);

– універсалістському — з акцентом на комунікаційну практичну філософії, суб’єктом якої вис-
тупає людство (К. Апель, В. Кульман, Д. Бьолер, Ю. Габермас) [1; 6; 8]. 

Соціальна держава, на думку Дж. Роллза, повинна гарантувати забезпечення:
1) свободи совісті, свобода думки та ін.; 
2) свободи пересування та можливості вільного вибору заняття; 
3) здобуття влади, повноважень і відповідальності залежно від посади і місця роботи (відповідно

до ступеня самостійності та соціальних можливостей людей); 
4) умов, щоб прибуток і багатство (у широкому розумінні як універсальні засоби, які мають об-

мінювальну вартість) сприяли досягненню, зокрема, й соціальних цілей;
5) соціальної самоповаги індивідів, що дають змогу громадянам відчувати власну значущість як

особистості, розвивати й реалізувати свої моральні якості та досягти власної мети з повагою
до себе [9].

Як можна бачити з вказаного вище, інформаційні аспекти життєдіяльності людей, такі як без-
перешкодне отримування об’єктивної інформації та свобода слова, а також формування інформа-
ційного суспільства, вважалися дуже важливими атрибутами соціальної держави.

Разом з тим «класичне» розуміння соціальної справедливості пов’язане з розподілом і перероз-
поділом різних соціальних благ, регулюванням державою соціально-економічних відносин, забез-
печенням основних політичних, економічних та соціальних прав і свобод людини, її гідністю та
соціальним захистом. Водночас і громадяни повинні симетрично повинні забезпечити гідність дер-
жави [4; 6; 7; 8]. 

Подібне розуміння принципу соціальної справедливості пов’язане з потребою забезпечення соці-
ально-правовою державою (в умовах формування інформаційного суспільства) таких показників:

– реальної участі індивіда у політиці, економіці, культурно-духовному житті;
– ефективної діяльності державних інститутів, котрі охороняють право на життя, свободу, власність;
– стабільного функціонування соціальних систем: економічної, освітньо-культурної, соціаль-

ного забезпечення.
На цих принципах функціонування соціальної держави (соціальної солідарності, соціального

партнерства, субсидіарності, справедливого розподілу благ, соціального страхування, забезпечення
зайнятості, достойних умов праці) виокремлюють її основні завдання:

– забезпечення прав індивидів на частину суспільного добробуту шляхом справедливого розпо-
ділу прибутків і майна;

– зниження ринково обумовленої диференціації на знедолених та заможних; 
– забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості, поваги до гідності особи, актив-

ної участі людей у суспільному житті; 
– вдосконалення соціально-правових механізмів, які забезпечують основні соціальні права

і сприяють розширенню мережі соціального забезпечення [9].
Таким чином, ми виходим на розуміння завдань соціально-правової держави в умовах форму-

вання інформаційного суспільства:
– соціально-економічне регулювання економічних процесів (економічна сфера);
– гарантування політичних прав і свобод громадян шляхом безперешкодної участі у виборах, ре-

ферендумах, зібраннях (політична сфера);
– забезпечення соціальних гарантій, пільг і послуг, які законодавчо передбачені і виходять з ре-

альних можливостей їхнього задоволення державою  (соціальна сфера);
– забезпечення свободи слова та діяльності засобів масової інформації та інформаційної безпеки

громадян, соціальних груп та держави (інформаційно-комунікаційна сфера) [4; 8; 11].
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Ми вже відзначали, що свобода совісті, слова, зібрань, вільного пересування не є матеріальними
речами, які завжди були актуальними в контексті соціальної політики демократичної держави.
В умовах же формування інформаційного суспільства нематеріальні ресурси стають ще більш ва-
гомими. А принцип соціальної справедливості набуває особливого значення в контексті гарантування
державою рівного і вільного забезпечення доступу громадян до інформації, знань, ресурсів освіти,
науки і культури.

Таким чином, принцип соціальної справедливості в умовах інформаційного суспільства або
суспільства знань стає важливою основою для співпраці і соціального партнерства між державою,
соціальними групами і громадянами для підвищення рівня життя в соціально-економічній, освіт-
ньо-культурній та інтелектуально-духовній сферах незалежно від соціального статусу індивідів. 

Соціальна політика в таких умовах повинна бути детермінантом змісту і рівня розвитку соціаль-
ності держави, визначати соціально-правові відносини у суспільстві, гарантувати симетричну
комунікацію і взаємодію між структурами громадянського суспільства і структурами держави (ор-
ганами влади та місцевого самоврядування).

На думку української дослідниці А. Сіленко, соціальна політика має розглядатися як: 
– мистецтво поєднання людських інтересів, інтересів індивідів і держави, різного рівня людських

спільнот, груп у сфері соціальних відносин;
– система взаємодії державної влади, недержавних структур і особистості щодо життєзабезпе-

чення та розвитку людини [10]. 
Таке розуміння забезпечення симетричної соціальної комунікації між державою та громадян-

ським суспільством узгоджується з розумінням того, що соціальна політика держави в умовах фор-
мування інформаційного суспільства повинна розглядатися як суспільний феномен, який системно
інтегрує соціальні відносини і соціальні процеси в суспільстві, гарантує соціальну безпеку людини
та задоволення її основних соціальних та освітньо-наукових та культурно-духовних потреб.

Відповідно до цього розуміння соціальної політики та соціальної безпеки головним завданням
держави є забезпечення стабільного функціонування системи соціально-політичних інститутів, ко-
ординація та узгодження функціонування всіх елементів соціальної системи, гармонізація суспіль-
ної діяльності всіх суб’єктів соціальної політики.

Таким чином, соціальна політика в умовах формування інформаційного суспільства може роз-
глядатися як політика, що спрямована на гармонійне функціонування економічної, політичної та
соціальної сфер суспільства  на основі: 

– забезпечення гідного рівня життя і соціального захисту громадян, соціальних та етнічних груп
та держави; 

– соціальної та інформаційної безпеки громадянського суспільства (громадян, соціальних та ет-
нічних груп), держави і суспільства в цілому;

– симетричної соціальної комунікації між державою і громадянським суспільством (соціальними
та етнічними групами і громадянами). 
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АНОТАЦІЯ
Кінець ХХ та початок ХХI сторіччя характеризуються бурхливим розвитком науки: нанотехнології

та наноматеріали, які широко використовуються в основних галузях економіки  провідних країн світу —
електроніці, машинобудуванні, енергетиці, транспорті, харчовій і переробній промисловості тощо.
Особливу увагу вчених привертає використання нанотехнологій та наноматеріалів у харчовій та пере-
робній промисловості у зв`язку з тим, що вплив наночастинок та нанотехнологій на людській організм
ще не досить досліджені. В роботі розглянуто фізико-хімічні властивості деяких наноматеріалів та
можливості використання їх як пакувальних матеріалів харчових продуктів, фармакології тощо. За-
значено, що відсутність стандартів України на сьогодні з урахуванням особливостей наноматеріалів
гальмує широке використання наноматеріалів у харчовій та переробній промисловості.

Ключові слова: наноматеріали, нанотехнології, нанотрубки, нанонутрієни, біодоступність.
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SUMMARY
The late twentieth and early twenty-first century is characterized by a rapid development of science, nanotec-

hnology and nanomaterials that are widely used in major industries of the leading countries — electronics, engi-
neering, energy, transport, food processing industry, etc. The use of nanotechnology and nanomaterials in the food
and processing industry attracts a lot of attention among scientists due to the fact that the impact of nanoparticles
and nanotechnology on the human body has not been sufficiently studied. The thesis takes a look at the physical
and chemical properties of certain nanomaterials and their possible use as food packaging, pharmaceuticals, etc.
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It is noted that the current lack of standards in Ukraine considering the particular properties of nanomaterials
hinders the widespread use of nanomaterials in food and processing industry.

Key words: nanomaterials, nanotechnology, nanotubes, nanonutrients, bioavailability.

Основним стратегічним напрямом економічного розвитку провідних країн світу стали нанотехнології
та наноматеріали, що широко використовується в таких галузях, як електроніка, машинобудування,
енергетика, харчова та переробна промисловість, транспорт, космічна техніка тощо. Незважаючи на те,
що багато вчених та інженерів працюють над розробкою та втіленням у промисловість нанотехнологій
та наноматеріалів, на сьогодні немає єдиної думки та стандартів на цю продукцію.

У зв’язку з цим у Технічному комітеті І80/ТК 229 визначили, що під нанотехнологіями розумі-
ється таке:

– знання та управління процесами, як правило, в масштабі 1 нм, але не виключає масштаб менше
100 нм в одному або більших вимірах, коли введення в дію розмірного ефекту приводить до мож-
ливості нових застосувань;

– використання властивостей об’єктів і матеріалів у нанометровому діапазоні, які відрізняються
від властивостей речовин, що складається з цих атомів або молекул, створення досконаліших ма-
теріалів, приладів, систем, які реалізують ці властивості.

Стосовно терміна «нанотехнології», то вперше його висловив японський фізик Норіо Танігучі,
який працював у Токійському університеті у 1974 році. Подальшим поштовхом розвитку нанотех-
нологій стало створення у Цюріхському дослідному центрі ІВМ скануючого тунельного мікроскопа
у 1982 році, який дозволяв будувати тривимірну картину розташування атомів на поверхнях про-
відникових металів. У 1985 році були відкриті фулерени, молекули, які складаються з 60 атомів вуг-
лецю, розташованих у вигляді сфери (американські вчені Ричард Смеллі, Роберт Карл і Херальд
Крото). На основі фулеренів у 1991 році японський професор Суміо Ліджіма, який працював у ком-
панії NEC, розробив технологію одержання нанотрубок діаметром 0,8 нм. На основі нанотрубок
випускаються матеріали в сто разів міцніше сталі. Міцність матеріалів з нанотрубок залежить від
довжини нанотрубок. Цей перелік можна продовжити, але можна стверджувати, що нанотехнології
міцно ввійшли у всі галузі народного господарства, зокрема, у харчову та переробну промисловості,
та дозволили створити унікальні матеріали. На тлі піднесення нанотехнологій відбувається розвиток
нанобіотехнологій —  галузі, що використовують наномасштабні явища й процеси, які породжують
зовсім нові й маловідомі шляхи розвитку біології, фізики, хімії та медицини [1; 2].

Понад 400 компаній займаються дослідженнями в галузі використання нанотехнологій у вироб-
ництві харчових продуктів й пакувальних матеріалів.

Передбачається, що використання цих технологій сприятиме подальшому підвищенню якості
та безпечності харчових продуктів [3]. Використання нанотехнологій створить умови для виготов-
лення нанокомпозицій харчових продуктів з необхідними органолептичними показниками, для
розробки пакувальних матеріалів, що забезпечать тривале зберігання готового продукту. На даний
час вже доступні понад 300 nanofood-продуктів [4]. Уведення певних наночастинок у харчові про-
дукти поліпшують засвоєння й біодоступність мікроелементів, вітамінів та деяких інших харчових
речовин [5, 6]. У роботі [7] повідомляється, що застосування наночастинок при обробці насіння
озимої пшениці сприяло підвищенню урожайності на 20–25%. Аналогічні результати були отримані
при передпосівній обробці посадкового матеріалу столового буряка та картоплі.

Нанотехнології передбачають створення нанонутрієнів, нанотранспортних систем, нанокапсу-
лювання харчових добавок, наноматеріалів для пакування харчових продуктів тощо [6]. До нано-
нутрієнів належать харчові речовини, дисперговані до нанорозмірних величин, завдяки чому
поліпшується їх біодоступність (нанодиспергований фосфат заліза і наночастинки селену). Засто-
сування нанорозмірних форм мікроелементів також сприяє покращенню біодоступністі. Викорис-
тання наноматеріалів як нанотранспортних систем вітамінів, ліпідів, біоантиоксидантів підвищує
їх біодоступність, захищає від дії шлункового соку. Крім того, нанокапсулювання харчових продук-
тів застосовується з метою маскування небажаного смаку або запаху деяких харчових продуктів [8].
Нанокапсули використовуються для доставки поживних речовин (лікопіну, бета-каротину, лютеїну,
фітостеринів та інших) в організм і це сприяє кращому їх засвоєнню. Незважаючи на те, що існує
багато повідомлень про використання наночастинок в харчових продуктах, ефективність викорис-
тання цих частинок у харчових продуктах людини практично не вивчена.

Більш ефективним є використання наночастинок у пакуванні продуктів харчування. Введення
наночастинок у пакувальні матеріали підвищить стійкість до дії світла та тепла, посилить механічні
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й теплові характеристики, зменшить газопоглинання [9]. Все перелічене дає можливість створити
легкі, міцні і термічно стійкі пакувальні матеріали, що мають антимікробні властивості. Великий
внесок у розвиток технології пакувальних матеріалів зробили вчені Корнелльського та Кентського
університетів [10; 11; 12]. Так, професор Кентського університету Ян Брюс вважає, що введення на-
ночастинок у пакувальні матеріали підвищить ефективність бактеріологічного контролю.

Незважаючи на всі успіхи, що дають нанотехнології, та стрімке зростання використання нано-
технологій у харчових продуктах та пакувальних матеріалах, треба проводити дослідження про вплив
наночастинок на людський організм та довкілля. При цьому необхідно враховувати не тільки роз-
мірні фактори, а й фізико-хімічні (площу поверхні, заряд, дози, шляхи надходження та інше) влас-
тивості. Відомо, що наночастинки смолистих речовин, потрапляючи в людський організм,
впли вають на клітини легень й викликають серйозні захворювання. Наночастинки здатні прони-
кати в організм людини через шкіру, кровоносні та лімфатичні судини. Через малі розміри нано-
частинок захисні системи людського організму можуть не розпізнати їх й вони не піддаватимуться
біотрансформації та не будуть виводитись з організму. Така ситуація приведе до накопичення на-
ночастинок у людському організмі, що передається по харчовому ланцюгу, рослинних та тваринних
організмах, мікроорганізмах. Крім того, наночастинки, враховуючи малі розміри, можуть вбудову-
ватись у мембрани, проникати в клітинні органели, змінюючи функції біоструктур. У роботах [13–16]
показано, що наночастинки розміром 70 нанометрів можуть проникати в легені, 50 нанометрів —
у клітини, 30 нанометрів — у кров й клітини мозку. Бачимо, що проникаюча здатність із зменшен-
ням розміру наночастинок зростає. Крім розмірних факторів на токсичність впливає розчинність [17].
Найбільшою токсичністю володіють нерозчинні у воді наночастинки розміром менше 20 нм. Від-
носно цитотоксичності можна відзначити, що вона зростає із збільшенням розміру наночастинок
[1; 14; 15; 18].

Завдяки мізерним розмірам наночастинок, вони можуть вступати у прямий контакт не тільки
з біологічними тканинами, а й з мікробними і немікробними токсинами. Так, наночастинки оксиду
цинку діаметром 15 нм впливають на ріст бактерій Escherichia coli [19; 20].

Відносно нанотрубок треба зазначити, що ці наноматеріали можуть бути токсичними також
і їхній негативний ефект буде більш помітний у міру збільшення довжини [14]. Токсична актив-
ність наночастинок залежить від багатьох факторів — способу отримання, кислотності середо-
вища, великої питомої поверхні та інших факторів, що буде сприяти високій адсорбційній ємності,
хімічній реакційній та хімічній здатностям. У зв’язку з цим до використання наноматеріалів треба
підходити дуже обережно. Так, наприклад, у роботі [14] встановлено, що водо- і жиророзчинні по-
хідні фулеренів запобігають пероксидному окисленню більш ефективно, ніж природний антиок-
сидант — вітамін Е. Антиоксидантну дію виявлено у дослідах з діоксином церію [21; 22].
Заз начимо, що однозначної думки щодо впливу нанотехнологій на здоров`я людини не існує. Вод-
ночас збільшується кількість харчових продуктів із використанням нанотехнологій, які надають
цим продуктам різноманітних смакових якостей, підвищують засвоєння корисних складових ор-
ганізмом людини  тощо.

У зв’язку з цим необхідно розробити єдину методику вивчення впливу нанотехнологій на люд-
ський організм для всіх країн, що використовують наноматеріали в харчових продуктах. Офіційного
визначення Кодексом Аліментаріус наноматеріалів досі відсутнє. Недостатньо розроблені методи
виявлення, ідентифікації і кількісного визначення наночастинок у харчових продуктах [13;15].
Згідно з висновком Об’єднаного комітету експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок [23] специфі-
кація, допустимі добові надходження харчових добавок, що використовуються для оцінки інших
форм, не можуть бути запровадженні до матеріалів з наночастинками. Деякі неурядові організації
(Soil Association та інші), що займаються сертифікацією продуктів, заявили: штучно створені нано-
частинки та продукти з їхнім вмістом не зможуть отримати сертифікат, вважаючи, що вони можуть
бути небезпечними для здоров’я людини.

Відсутність в Україні національних стандартів безпеки щодо наноматеріалів ставить під загрозу не
тільки здоров’я споживачів нанопродуктів, а й працівників наноіндустрії [24]. Удосконалення методик
оцінювання впливу на організм людини та навколишнє середовище розширює перелік наноматеріа-
лів, що є токсичними й становлять небезпеку. Раніше вважалось, що наночастинки Ті02 або Si02 без-
печні й використовувались у лікарських препаратах. Водночас з давнини відомо, що внаслідок
вдихання пилу, який містить кремнезем, виникає тяжке професійне захворювання — силікоз [25].
В работах [26; 27] зазначається, що небезпечні наночастинки ТiО2 або SiO2 для біосфери мають певні
структурно-морфологічні фракції. Залежність біологічної активності від структурно-морфологічних
характеристик наночастинок пов’язана не тільки з їхніми розмірами, але також з технологією



отримання цих частинок: окислювальний синтез, плазмовий синтез, хімічне осадження, механічне
подрібнення, механіко-хімічний синтез, золь-гель метод, високоенергетичне розмелювання, осад-
ження з газової фази, лазерна абляція. Підприємства, що займаються виробництвом нанопорошків,
пропонують їх, тільки вказуючи розмірний фактор, не враховуючи інших важливих характеристик.
Так, російське підприємство «Плазмотерм» випускає широку гаму нанопорошків оксидів, карбідів,
нітридів та їхні композиції, вказуючи тільки розмірні характеристики. На наш погляд, варто контро-
лювати не тільки розмір, а й розподіл за розмірними фракціями, визначати відсотковий вміст нано-
частинок з різною кристалічною структурою та формами граней із різними кристалічними індексами.
Це важливо, щоб забезпечити безпечність нанопорошків не тільки при виготовлені тих чи інших ви-
робів, а й для безпеки робітників, які працюють на цих підприємствах [29; 30]. Безпека застосування
на нотехнологій повинна регулюватись нормативно правовими актами та законами. Так, у Російській
Федерації це Федеративний закон «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», Феде-
ративний закон «Про охорону навколишнього середовища» тощо [31]. Національні стандарти у галузі
нанотехнологій існують в США та інших країнах. Що стосується України, то поки робота з нанотех-
нологій обмежується Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 року №1231 «На-
нотехнології та наноматеріали» на 2010–2014 роки.

У зв’язку з цим до використання нанотехнологій та наноматеріалів у харчовій промисловості
треба підходити дуже обережно, поки остаточно не будуть розроблені методи та стандарти з визна-
чення впливу цих матеріалів на людський організм.
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КОСМІЧНИЙ РОДИННИЙ ЛАД І ЕРОТИКА 
У ВІРУВАННЯХ ТРИПІЛЬЦІВ ТА УКРАЇНЦІВ
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АНОТАЦІЯ
На прикладі народних колядок, гаївок, приказок та місячно-солярних зображень на ритуальній три-

пільській кераміці розкриваються шлюбні вірування  трипільців, що через тисячоліття передалися
українцям як віддзеркалення вічного космічного порядку.

Ключові слова: трипільці, українці, народні обряди.

FAMILY SPACE SYSTEM AND EROTICA 
BELIEFS TRYPILIANS AND UKRAINIAN

Moiseenko, Valentin, 
cultural studies,
e-mail: valmoys@gmail.com

SUMMARY
On the example of folk Christmas carols, hayivok, proverbs and lunar-solar images on Tripoli ritual ceramics

disclosed marriage Trypillians belief that through the millennium over to Ukrainian as a reflection of the eternal
cosmic order. 

Key words: Trypilians, Ukrainian, folk rituals.

Періодичні побачення наймогутніших небесних богів Матінки-Сонця та Батька-Місяця під час
неповних сонячних затемнень сприймалися нашими далекими пращурами, як вселенський стате-
вий акт. Опоетизований народною уявою спогад про нього дійшов до нашого часу в прадавній еро-
тичній гаївці про женихів-женчиків з золотими півмісяцями-серпиками [1, с. 106–109]:

Жали женчики, жали,
Серпики поламали,
Серпики золотії,
Женчики молодії.

Результат цих романтичних побачень Батька-Місяця та Матінки-Сонця — міріади зірок на ніч-
ному небосхилі. Спогади про це небесне подружжя збереглися у дуже давній колядці, яку можна
почути на теренах Західної України:

© В. Мойсеєнко, 2016



Ясен Місяць — пан господар,
Красне Сонце — його жона,
Дрібні зорі — їхні діти…

Ще одним відголоском цього космічного театралізованого дійства є обряд перевдягання хлопців
у Маланку при святкуванні старого Нового Року. Адже під час любовних побачень Матінка-Сонце
на короткий час стає місячним серпом й таким чином перевтілюється в Батька-Місяця (мал. 1).

Мал. 1.  Ритуальна трипільська миска з зображенням хрестоподібної Матінки-Сонця 
та фаз Батька-Місяця. Колекція «Платар». Середина IV тис. до н.е.

Віддзеркаленням цього космічного ладу стало звичайне земне подружжя, а символом жіночої жит-
тєдайності — сонячний хрест на трипільських ритуальних вівтарях, мисках та горщиках  (мал. 1–2).

Мал. 2. Фрагмент трипільського зерновика з  опуклістю у вигляді жіночої груді. Колекція «Платар».
Середина IV тис. до н.е.
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А ось він на традиційних українських рушниках (мал. 3–4).

Мал. 3–4. Зліва традиційний народний рушник з Переяслав-Хмельницького. 
Кінець ХІХ ст. Національний музей народного декоративного мистецтва. 
Праворуч фрагмент народного рушника у виконанні сучасних майстринь.

На перший погляд перша композиція нагадує прикрашений, квітучий хрест, а друга — фантас-
тичне дереву-паву. Проте, насправді, перед нами один і той самий сюжет — опоетизована народною
уявою життєдайна жіноча плодючість у вічному образі берегині-рожаниці. Адже в обох випадках ми
бачимо спрямовані до Матінки-Сонця квіти-руки, квіти-груди, квіти-ноги та численні хрести на
місці лона і в обрамленні обох композицій. У цьому контексті символ хреста може означати лише
одне: головне призначення жінки як і Матінки-Сонця на небі — дарувати життя. Саме тому на тра-
диційному жіночому одязі дійшло до нашого часу значно більше сонячних хрестів, ніж на чолові-
чому. При цьому кожен з них, як і дитина, є неповторним та індивідуальним.    

Навіть сьогодні на теренах Західної України хазяїн уявляється як «ясен місяць», що «житейко
віє», його дружина — «красне сонце», що «хлібойко пече». Тому можна не сумніватись, що слово
«хліб» у трипільців було також жіночого роду. Про це, зокрема, свідчить прадавній обряд випічки
і поїдання круглого сонячного хліба під назвою — «калета» чи «калита», що припадає на Андрія
(13 грудня). 

Дівчата з водою в роті, набраною з різних криниць, ще удосвіта збиралися в одній із хат, щоб до
сходу сонця замісити тісто. Усе відбувалося, як і при випіканні весільного короваю. До тіста дода-
вали мед, родзинки, а зверху посипали маком, що споконвіку символізує зірки на небі та багато-
дітність. Увечері калиту підв’язували на червоній стрічці до сволока й дівчата розпочинали забаву
заспівом-хвалою споконвічному небесному подружжю:

У небо, наша калита, у небо.
А ти, сонечко, підіймись,
Та на нас подивись:
Ми калиту чіпляємо,
На місяць поглядаємо,
Свою долю-радість закликаємо…



Після цього хлопці по черзі підстрибували, намагаючись без допомоги рук відкусити шматочок
калити-сонечка. Ті, кому це вдавалося, ритуально перевтілювалися в Батька-Місяця і таким чином
ставали обранцями Матінки-Сонця. Цим віртуальним статевим актом вони заохочували Матінку-
Сонце нарешті прокинутися від зимової сплячки й почати усе більше з’являтися на небі. Вказане
підтверджує наступна народна пісня КАЛИ(Е)ТА:

Їxав Молодець, Хоробрий Стрілець, дай Боже!
Коня поганяв, Калету шукав, дай Боже!
Зійди, Калето, зійди Круглая, дай Боже!

Калета зійшла, щастя принесла, дай Боже!
Печем Калету, ой, Дірявую, дай Боже!
Калето, паxти, Дівчино, цвіти, дай Боже!
Калета паxтить, Козака манить, дай Боже!
Високо скакав, Калету кусав, дай Боже!

Калету зловив, дірку прокусив, дай Боже!
Калету ламав, криxти розкидав, дай Боже!
Ой, ті криxтоньки, сяють Зіроньки, дай Боже!
Сяють Зіроньки, малі дітоньки, дай Боже!
Диво-Калета світ ізродила, дай Боже!
Ой, Ти Калето, ой, Медовая, дай Боже!

Завдяки розкопкам археологів ми знаємо, що трипільці першими на нашій землі почали будували
великі, часто двоповерхові будинки. На першому поверсі знаходилися підсобні приміщення, а на
другому жили люди (кожна родина в окремій кімнаті з піччю). Розвинуте, як для того часу, сільське
господарство та сприятливий клімат дозволили кожній родині мати багато дітей й створити культ
подружньої любові. 

Це шанобливе, космічне ставлення до таємниці постійного відродження життя та його зачаття
чоловіком і жінкою й порівняння незайманої дівчини з Матінкою-Сонцем дійшло до нашого часу
в народних піснях, веснянках і гаївках:

…Та дібровонька палає, палає,
Дівка корови шукає, шукає,
Та цебром воду носила, носила,
Та дібровоньку гасила, гасила,
Та кілько в цебрі водиці, водиці,
Стільки хлопцям правдиці, правдиці,
Та скільки в небі зірочок, зірочок,
Стільки хлопцям дівочок, дівочок.

«Палаюча діброва» то, звісно, Матінка-Сонце, яку неможливо погасити. Вона своїм весняним
теплом запліднює усе живе, а уквітчана дівчина Ляля —  її земне віддзеркалення. Вказане розкриває
секрет дуже популярних до сьогодні у дітей всього світу європейських казок про надзвичайну силу
Любові звичайних земних дівчат, яка перемагає будь-яке Зло. Тепер ми знаємо, що її першоджере-
лом є Матінка-Сонце.

Цей же мотив домінує й найпопулярнішій до сьогодні народній весільній пісні:

Горiла сосна палала,
Горiла сосна палала, пiд нев дiвчина стояла.
Пiд нев дiвчина стояла.
Горiла сосна палала, пiд нев дiвчина стояла,
Пiд нев дiвчина стояла
Під нев дівчина стояла  | (2)
Русяву косу чесала  | (2)

Завдяки вражаючій інтуїції та таланту наших сучасниць ми можемо на власні очі побачити, як
виглядає цей споконвічний космічний лад (мал. 8).
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Мал. 5. Композиція з циклу «Прамісто». Автор Анжеліка Рудницька, м. Київ.

Не дивно, що зрубники-індоарії, скіфи-орачі, а згодом й слов’яни щиро вірили у те, що коли на
нічному небосхилі з’являється нова зоря, то на Землі народжується дитина. І навпаки, коли зірка
падає на Землю і згасає —  помирає хтось із людей. Схоже, саме з цього бере свій початок христи-
янське повір’я, згідно з яким сам Бог запалює на небі свічечку для тільки-но народженої дитини.
Слушність такого припущення підтверджує такий звичай. Ще не так давно в багатьох регіонах
України мати нареченої видавлювала у весільному короваї заглибину. До неї клали мініатюрні фі-
гурки місяця та зірок, як запоруку-оберіг майбутньої багатодітності молодят [2, с. 319].

Усе вищевказане підтверджує, що як для трипільців, так і наших дідусів і бабусь, родинні сто-
сунки, традиційні шлюб, одяг, звичаї були надзвичайно важливою, космічного масштабу справою.
Саме ця «примітивна» і «недолуга» селянська культура, якою її до сьогодні продовжують вважати
чимало «вчених» мужів, допомогла українцям залишитися самими собою й не розчинитися в штуч-
ному, без власних коренів «русском (советском) народе».

Не дивно, що останніми роками усе більше молоді, насамперед дівчат, знаходять себе у різних видах
традиційного народного мистецтва — писанкарстві, вишиванні, лялькарстві, народній пісні, танцю тощо. 

Висновки. Популяризація через ЗМІ і театралізовані дійства, вивчення, починаючи з  дитячого садка
і школи, традиційних родинних вірувань нашого народу сприятимуть зміцненню тради ційного інституту
сім’ї, моральному і духовному оздоровленню суспільства, демографічному від родженню нашої країни,
поверненню в українське суспільство розуміння єдності з довкіллям та відповідальності за нього.
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