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ВСТУПНЕ СЛОВО
Досить часто у сучасному світі культура сприймається не як невід’єм-

на частина суспільного  життя, а скоріше як помилка. Ціннісні орієнти-
ри, котрі визрівали століттями і пов’язані з категоріями Добра, Істини, 
Краси залишаються напівзабутими і певною мірою незатребуваними, 
немов би жевріючи у найвіддаленіших кутках нашої свідомості. Мабуть, 
опікуючись щоденними проблемами у пустелі Реального не забуваймо  і 
про слова Паскаля: „Всі разом тіла, і всі разом уми, і всі їх здобутки на 
варті найменшого жесту милосердя. Це незрівнянно вища категорія.”

Ми присвячуємо нинішнє число „Форуму” проблемам ціннісно-мо-
рального вибору, перед яким постало не тільки наше суспільство. Під 
таким кутом зору розглядаються і проблеми, пов’язані з вивченням сві-
тового демократичного досвіду і можливостями аудиту демократії в на-
шій країні. Саме цій темі було присвячене засідання круглого столу, яке 
відбулося з ініціативи Буковинської партнерської агенції.

Більшість матеріалів, котрі представляють погляди і чернівецьких 
вчених, і наших колег з Харкова, Луганська, Миколаєва стосуються спів-
відношення морального досвіду і прагматики інтересів у контексті ви-
борчого процесу і розвитку сучасних міжнародних відносин.

Отже, прислухаємося до наших поважних авторів.

Головний редактор   
Володимир Фісанов 

P.S. Запрошуємо усіх небайдужих і професійно підготовлених читачів до 
плідної співпраці.
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СЛОВО ВІД БУКОВИНСЬКОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ АГЕНЦІЇ

Вже майже півтора року відділяє нас від доленосних подій Майдану 
та перемоги Помаранчевої революції. Тим очевиднішою стає візія, що 
бурхливий сплеск народної волі не є необхідною та достаньою умовою 
бурхливих суспільних трансформацій. Революція є тою точкою біфурка-
ції, від якої можливі різноманітні сценарії розвитку. Свобода, породжена 
Майданом, очевидно, у першу чергу надала суспільству свободу у виборі 
найбажанішого йому сценарію. Проте, сучасне українське суспільство є 
ще незрілим та неструктурованим, аби можна було стверджувати, що воно  
виробило та легітимізувало у прийнятних формах свою чітко окреслену та 
консолідовану програму розвитку країни.

Наше суспільство, попри вельми вагомі кроки Помаранчевої революції 
та парламентські вибори за новими правилами гри, усе ще потребує грун-
товних відповідей на засадничі світоглядні питання. В якій точці суспіль-
ного розвитку ми знаходимося? Якої мети ми бажаємо досягнути? Яким 
шляхом ми збираємося іти до визначеної мети?

Виклики сьогодення потребують від лідерів громадянського суспіль-
ства, політичних партій, владних чільників, аналітиків та інтелектуалів 
копіткої роботи над створенням для країни прийнятних agenda and draft 
strategy. Україні необхідний новий порядок денний. У такому контексті   об-
говорення та дискусії про новітні суспільні цінності, їхні загальнонаціо-
нальні та регіональні особливості є актуальними та доречними. Позаяк 
зірки політичного бомонду, що перемогли у виборчих перегонах, “узурпу-
вали” левову частку прав (а, отже, й відповідальності) на реалізацію своїх 
програм та стратегій, громадянському суспільству не залишається нічо-
го іншого як “узурпувати” права на моніторинг та оцінювання виконання 
їх обіцянок. Це завдання потребує створення чітких Критеріїв та Вимірів 
Демократії.

Громадянському суспільству слід навчитися вимірювати Демократію у 
прийнятних та зрозумілих категоріях. Воно має створити ефективні ін-
струменти та механізми Виміру Демократії! Тоді громадянське суспільство  
у будь-який момент зможе сказати чи вірним шляхом ми рухаємося. Саме 
на ці запити сьогодення намагалися дати власні відповіді автори другого 
номера “Форуму”. Чи їм це вдалося судити Читачеві.

Арсеній Анциперов 
Володимир Зав’ялов



7

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Ігор Буркут

Ігор Буркут

МІЖ ЗРАДОЮ І КОМПРОМІСОМ:
БОРОТЬБА ЦІННОСТЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ

У ПОСТПОМАРАНЧЕВІЙ УКРАЇНІ

Політичні події 2006 року в 
Україні, коли боротьба за 
створення парламентської 

більшості набула надзвичайно гострих 
форм, поставили перед суспільством 
кардинальне питання. Його можна 
сформулювати так: де кінчаються межі 
політичного компромісу і починається 
зрада інтересів виборців? Для адекват-
ної відповіді необхідно перш за все 
розібратися у співвідношенні політич-
них цінностей та політичних інтересів. 
Вони ж тісно переплетені між собою і 
знаходяться у постійній взаємній бо-
ротьбі. Декларовані цінності часто ви-
користовуються політиками для мас-
кування малопривабливих інтересів, 
проте громадськість далеко не завжди 
може відрізнити віртуальну політику 
від справжньої.

Проблема цінностей в політичних 
науках не відноситься до першочер-
гових. Відомий сучасний політичний 
філософ К.С.Гаджиєв підкреслював, 
що у позитивістському та неопозити-
вістському підходах чітко розмежо- 
вуються емпіричні факти, з одного 
боку, і цінності – з іншого [1, с.524 та 
ін.]. Досліджуються насамперед пер-
ші, а цінності лишаються для роз-
гляду філософам. Власне, ще Нікколо 
Мак’явеллі закликав відокремити по-
літику від моралі й не оцінювати по-
літичні факти через їх відповідність 
тим чи іншим цінностям. Проте не-
можливо повністю розмежувати полі-

тичні дії, спрямовані на задоволення 
інтересів, від політичних цінностей. 
Адже політичні ідеї базуються на пев-
ній ціннісно-нормативній базі, а саме 
набором ідейних засад одна політична 
сила прагне відрізнятися від іншої.

Кожна політична партія намага-
ється створити власну систему ідей чи 
скоріше привабливих гасел, здатних 
надихнути певні соціальні сили на 
підтримку цієї сили. Виступити з ціль-
ною, внутрішньо несуперечливою іде-
ологію здатні лише окремі партії, які 
спираються на значний історичний 
досвід. Але пострадянське суспільство 
має алергію на подібні ідеологічні сис-
теми. Після багатьох десятиліть ідео-
логічної монополії КПРС недовіра до 
певних словесних декларацій і кон-
струкцій глибоко укорінилася в сус-
пільній свідомості. Їхнє використання 
деякими політиками свідчить або про 
спроби спертися на найбільш консер-
вативну частину електорату, або ж про 
невміння самих політиків вийти за 
межі уявлень, сформованих у минулу 
історичну епоху.

При всій ідейній різноманітності, 
що прийшла на зміну ідеологічному 
монополізму, в українському політич-
ному житті все ж помітні два ідейні 
полюси. На початку 90-х рр. одна по-
лярна протилежність була комуніс-
тичною, друга – антикомуністичною. 
Політичну боротьбу в країні широка 
громадськість сприймала як взаємне 
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протистояння Комуністичної партії 
та Руху, хоча насправді картина була 
значно складнішою: всередині само-
го Народного Руху України (тоді ще 
громадської організації) зароджу-
вався широкий спектр політичних 
партій різної спрямованості. З часом 
ця біполярність поступилася місцем 
іншій. Нову можна характеризувати 
як протистояння проросійських полі-
тичних сил України тим українським 
партіям і блокам, що декларують вір- 
ність системі європейських ціннос-
тей. Президентські вибори 2004 та 
парламентські – 2006 рр. у суспільній 
свідомості чітко роз’єднали ці сили за 
кольорами. Про-європейські асоці-
юються з “помаранчевими” на чолі з 
“Нашою Україною”, а проросійські – з 
“біло-синіми”, тобто Партією регіонів. 
Проте ця схема грішить примітивіз-
мом і не здатна передати суть самого 
протистояння.

В Україні поступово формуються 
декілька політичних сил, котрі ви-
ражають інтереси різних фінансово-
промислових угруповань, що носять 
за традицією назву “олігархічних кла-
нів”. Для них характерна найтісніша 
прив’язка політичної діяльності до 
відстоювання власних бізнесових ін-
тересів. Недарма однією з вимог, яка 
постійно лунала на Майдані під час 
Помаранчевої революції, було негайне 
і рішуче розведення бізнесу та політи-
ки. Інтереси великого бізнесу мають 
досить мало спільного з національ-
ними інтересами України і відстою-
вання саме перших загрожує повним 
нехтуванням інтересами держави. 
Пріоритет отримання надприбутку 
над всіма іншими інтересами створює 
в країні тепличні умови для повсюд-
ної корупції, котра постійно роз’їдає 
державний апарат і підриває моральні 
устої суспільства. 

На жаль, роз’єднання бізнесу і полі-
тики в країні у постреволюційний пе-

ріод не відбулося, та й воно неможливе 
без кардинальних змін як загальної 
політичної культури суспільства, так 
і вітчизняного законодавства. Справа 
в тому, що з радянських часів значна 
частина суспільства уражена право-
вим нігілізмом, тому навіть найкра-
щі закони навряд чи зможуть діяти в 
атмосфері повсюдного ігнорування 
декларованих, але позбавлених еле-
ментарної суспільної підтримки норм. 
Єдиний насправді ефективний спосіб, 
яким ділова людина може захистити 
власний бізнес – це отримання самим 
бізнесменом впливової посади в дер-
жавному апараті. Особливу привабли-
вість в очах ділових людей мають де-
путатські можливості. Крім всього ін-
шого, депутат Верховної Ради України 
на час свого депутатства отримує не-
доторканість, що дуже важливо для ві-
тчизняних бізнесменів.

Не секрет, що пострадянський біз-
нес зароджувався в період розгулу 
злочинності, особливо організованої, 
й в значній мірі пов’язаний з криміна-
літетом. Звідси випливає його особ- 
лива уразливість: якщо власті хочуть 
підірвати економічну могутність того 
чи іншого підприємця, то використо-
вують для цього правоохоронців. А 
ті швидко знаходять кримінал, якого 
чимало є в багатьох бізнесових сфе-
рах. Тому найкращим захистом від 
подібної небезпеки може бути тільки 
власне укорінення у владі. Недарма у 
народі Верховну Ради давно вже нази-
вають “клубом мільйонерів”, бо значна 
частина депутатів прийшла туди з ве-
ликого бізнесу, одночасно лишаючись 
тісно пов’язаними з ним. 

Якщо західний бізнес базується на 
певній етиці, сформованій впродовж 
століть (досить згадати Макса Вебера 
з його класичною працею – [2]), то 
вітчизняний не має таких традицій. 
“Кинути лоха” вважається одним з го-
ловних принципів ведення справ, і че-
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рез це нерідко у відносинах, що скла-
лися у пострадянському бізнесі, від-
сутня довіра між партнерами як така. 
Крім всього іншого, це призводить до 
значних економічних втрат: в очах іно-
земних партнерів український ринок 
вважається гранично ризикованим, 
що відлякує багатьох потенційних ін-
весторів. Замість очікуваного західно-
го капіталу сюди частіше приходить 
російський, бо партнери з Росії працю-
ють в таких же, якщо навіть не більш 
жорстких та аморальних умовах. Вони 
легко орієнтуються у корупційних 
схемах, котрі в Україні мало чим від-
різняються від російських.

Тісний зв’язок напівкримінально-
го бізнесу з політикою привносить в 
останню повне нехтування моральни-
ми нормами і остаточно стверджує до-
мінування інтересів над цінностями. 
Особливу небезпеку являє тіньовий 
бізнес, який неминуче породжує тіньо- 
ву політику. Коли єдиним стимулом 
діяльності політика стає особисте зба-
гачення, то вести мову про його цін-
нісні орієнтації та слідування якимось 
принципам, звичайно ж, не доводить-
ся. А саме тут і треба шукати ключ до 
розгадки тих політичних кульбітів, які 
демонструють не лише окремі політи-
ки, але й цілі партії чи блоки.

Чимало партій формувалося не на 
ідейній основі, а лише використову-
вало набір політичних гасел для того, 
щоб привабити виборців. Класичним 
прикладом є “Трудова Україна”, ство-
рена представниками великого фінан-
сового капіталу, але під лівими гасла-
ми. Спочатку це був виборчий блок, 
що виник перед парламентськими 
виборами 1998 р. на базі Української 
партії справедливості, Громадського 
конгресу України та ряду громадських 
організацій (ветеранських, профспіл- 
кових тощо). Серед його лідерів були 
керівники Організації ветеранів Ук- 
раїни, “Союзу Чорнобиль України”, 

Профспілки працівників вугільної 
промисловості та ін. [3, с.55]. Згодом 
назву “Трудова Україна” успадкувала 
політична партія, лідером якої став 
відомий банкір і політичний діяч 
Сергій Тигіпко. На президентських 
виборах 2004 р. він очолив виборчий 
штаб Віктора Януковича і на фоні пер-
винних поразок зійшов з політичної 
арени. А партія втратила вплив і у су-
часному політичному житті України 
практично непомітна. Ліва фразео- 
логія не допомогла їй здобути масову 
політичну підтримку, бо суспільство 
не сприйняло цю організацію як полі-
тичну партію трудящих. 

Не менш характерним є і приклад 
партії “Громада”, яка була створена у 
1993 році. Коли її очолив П.І.Лазорен- 
ко, у той час прем’єр-міністр України, 
завдяки адмінресурсу розпочалося 
стрімке зростання лав партії. За ко-
роткий строк чисельність членів пар-
тії підскочила із скромних 2 тисяч до 
409 тисяч, що зробило “Громаду” най-
більш чисельною політичною партією 
в Україні [4, с.99]. Лідер партії декла-
рував, що її ідеологічну платформу 
“визначає синтез європейського соці-
ал-демократизму, української націо-
нальної ідеї і загальнолюдських хрис-
тиянських цінностей” [5, с.100]. Такий 
набір свідчить: “громадівці” намагали-
ся використати найпопулярніші на той 
час ідеї для значного розширення лав 
своїх членів, а також здобуття масової 
соціальної підтримки й максимальне 
залучення голосів електорату. Проте в 
суспільстві до подібних словесних де-
кларацій поставилися з помітною кри-
тичністю.

Не повірили широкі соціальні вер-
стви і в опозиційність Лазоренка до 
“продажного режиму Кучми”. Сам лі- 
дер “Громади” сприймався громадсь- 
кістю як один з провідних корупці-
онерів, що врешті решт у 2006 році і 
було доведено американським судом. 
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Авторитет цієї політичної сили ви-
явився невисоким, а після зарубіж-
ного арешту Павла Лазаренка взагалі 
зійшов майже нанівець. Натомість 
частина “громадівців” створила інші 
політичні об’єднання, в тому числі й 
досить популярні. Але суспільну під-
тримку вони вже здобували не стіль-
ки словесними деклараціями, скільки 
практичними діями, спрямованими 
на розхитування і повалення існуючо-
го режиму, вкрай непопулярного через 
свою олігархічність.

А режим Кучми боровся із свої-
ми противниками різними методами. 
Дуже розповсюдженим було створен-
ня вкрай несприятливих умов для ве-
дення бізнесу тих представників діло-
вих кіл, які були пов’язані з опозицією. 
Наближені до влади бізнесмени отри-
мували режим найбільшого сприяння, 
а близькі до опозиції - навпаки, опи-
нялися у вкрай несприятливих умо-
вах. Коли було вичерпано всі відносно 
м’які засоби політичної боротьби з іс-
нуючою владою, опозиція вдалася до 
жорстких акцій. Їхньою кульмінацією 
і стала Помаранчева революція, в якій 
об’єдналися різні соціальні та політич-
ні сили. 

Гасла революції знайшли могутню 
підтримку в суспільстві. Проте піс-
ля її початкової перемоги нова влада 
майже нічого не зробила для реаліза-
ції обіцяного. Цінності, проголошені 
на Майдані, негайно були забуті пере-
можцями. Натомість розгорілася не-
прикрита боротьба за владу, яка в зна-
чній мірі дискредитувала “помаран-
чевих” в очах громадськості. Розплата 
не забарилася. Парламентські вибори 
2006 року засвідчили, що опора лише 
на власні матеріальні інтереси нездат-
на принести перемогу політичній силі 
– необхідний ще й привабливий набір 
ідей. Перше місце за кількістю депу-
татських мандатів отримала Партія 
регіонів, яка збудувала свою виборчу 

кампанію не тільки на критиці урядів 
Тимошенко і Єханурова. “Регіонали” 
широко пропагували ідеї, популярні  
серед виборців Сходу України: покра-
щення відносин з Росією, надання ро-
сійській мові статусу другої держав-
ної в Україні, федералізацію нашої 
держави, відмова від дієвої співпраці 
з НАТО (тим більше, вступу до ньо-
го). Партія регіонів діяла як дисци-
плінована сила, чітко спрямована на 
досягнення однієї мети. 

“Помаранчеві” ж підійшли до вибо-
рів не лише роз’єднаними, але і в ста-
ні глибокого внутрішнього конфлікту. 
Створення пропрезидентської пар-
тії під назвою Народний союз “Наша 
Україна” відбувалося не на основі 
об’єднання близьких за ідеологією по- 
літичних сил, а на зовсім інших за-
садах, насамперед, поділу державних 
посад. У результаті чимало правих 
сил опинилося за рамками нового 
об’єднання. Їхня участь у виборах за 
визначенням не могла завершитися 
перемогою, навпаки, вона лише роз-
пиляла голоси виборців, котрі лиша-
лися вірними ідеалам Майдану. Блок 
Костенко-Плюща та блок Пора-ПРП 
до Верховної Ради не пройшли, а “На- 
ша Україна” опинилася лише на тре-
тьому місці за кількістю отриманих 
голосів електорату. 

Вже після виборів почали на повну 
силу лунати голоси прибічників ство-
рення єдиного блоку “Нашої України” 
та БЮТ, підтверджуючи народне при-
слів’я про грім і мужика, який лише 
після того починає хреститися. До по-
разки цілком слушна ідея популярніс-
тю серед політиків не користувалася, 
хоча виходячи з результатів виборів, 
такий блок, безумовно, посів би перше 
місце за кількістю мандатів. Але після 
так званого “корупційного скандалу”, 
спровокованого заявами тодішньо-
го голови Секретаріату Президента 
Олександра Зінченка у серпні 2005 
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року, суперечності між лідерами 
“Нашої України” та БЮТ набули осо-
бливої гостроти і про кардинальний 
компроміс у вигляді спільного блоку 
навіть не йшлося. 

Натомість НСНУ під час кампанії 
виступив з абсолютно провальним  
гаслом “Не зрадь Майдан!”. Електорат 
же зрадниками Майдану вважав не 
себе, а тих “помаранчевих” політиків, 
котрі в гонитві за портфелями знехту-
вали вимогами, висунутими різних 
соціальних верств під час революції. 
Події ж, пов’язані з невдалим фор-
муванням “помаранчевої” коаліції у 
Верховній Раді, лише укріпили вибор-
ців у такій думці. У підсумку “пома-
ранчеві” бездарно втратили владу, яку 
ціпко перебрали в свої руки Партія 
регіонів із своїми союзниками з КПУ 
та СПУ. 

Нехтування політичними ціннос- 
тями заради задоволення скороми- 
нучих інтересів у черговий раз помс- 
тилося безвідповідальним політика-
нам. Виборці відчули себе зраджени- 
ми майже всіма політичними сила-
ми, які потрапили до парламенту. 
Антиолігархічна риторика комуніс-
тів та соціалістів була закреслена ді-
ями лідерів цих партій, які увійшли 
до коаліції з Партією регіонів – типо-
во олігархічним утворенням. Участь 
керівництва НСНУ в переговорах про 
вступ до цієї ж коаліції відштовхнула 
від “Нашої України” чимало її колиш-
ніх прибічників. Нарешті, переговори 
Партії регіонів з її ще вчора непри-
миренними ідейними опонентами бу- 
ла сприйнята частиною прибічників 
ПР як зрада власних виборців. Тим 
більше у цьому таборі не сприйнято 
компроміс між Віктором Ющенком та 
Віктором Януковичем.

Адже в “Універсалі національної 
єдності” від 3 серпня 2006 р., під 
яким стоять, зокрема, підписи Віктора 
Ющенка та Віктора Януковича, у пунк-

ті 1-му заперечується федералізація 
України, пункті 12-му підтверджу-
ється статус державної мови лише за 
українською, пункті 25-му наголошу-
ється “продовження курсу європей-
ської інтеграції України з перспекти-
вою вступу України до Європейського 
Союзу”, а в 27-му говориться про “вза-
ємовигідну співпрацю з НАТО” [6, с.6, 
8, 11]. Іншими словами, лідер Партії 
регіонів відмовляється від тих ідей, які 
забезпечили “регіоналам” підтримку 
більшості виборців на Сході та Півдні 
України, що засвідчив його підпис під 
документом. 

Правда, чимало політиків в Украї- 
ні сприймають Універсал як фікцію 
або “химеру” – так назвав цей доку-
мент лідер комуністів, перш ніж його 
підписати. На жаль, відсутній ефек-
тивний механізм контролю за вико-
нанням продекларованого. Відомий 
публіцист Ю.Бутусов з цього приводу 
писав: ”тільки сильна партія і фракція 
здатні проконтролювати виконання 
“донецькими” зобов’язань, розписаних 
в Універсалі, і справді перетворити 
тим самим фіговий листок у систему 
цінностей” [7, с.2].

Таким чином, політична ситуація в 
Україні після Помаранчевої революції 
з особливою силою поставила питання 
про вірність партій і блоків проголо-
шеним політичним цінностям й їхньо-
му умінню суміщати таку вірність з 
відстоюванням власних матеріальних 
інтересів. Переважна більшість полі-
тичних сил, що пройшли у Верховну 
Раду внаслідок виборів 2006 року, цей 
іспит не склала. Тому поставлено під 
сумнів існування в країні справжньої 
політичної еліти, здатної піднятися 
над приземленими інтересами своєї 
верхівки. А це означає, що в країні ще 
не сформоване громадянське суспіль-
ство і при владі знаходиться постра-
дянська номенклатура. Втім, вічною 
така ситуація бути не може.
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Лідер політичного об’єднання “Но- 
ва хвиля” Тарас Стецьків прогнозує 
появу широкомасштабного грома- 
дянського руху знизу, як відповідь на 
безвідповідальність нинішніх полі-
тичних псевдо-еліт [8, с.3]. Слідом за 
ним можна висловити припущення, 
що лише самоорганізація і самодо-
помога здатні згуртувати ті соціальні 
сили, які по-справжньому візьмуться 
за розбудову громадянського суспіль-
ства, в якому цінності не будуть при-
несені у жертву примітивним інте- 
ресам тих політиканів, котрі претен-
дують на високе звання політичної елі- 
ти суспільства.
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ЕЩЁ РАЗ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

Многие вопросы, так или 
иначе связанные с цен-
ностной проблематикой 

на постсоветском пространстве вра-
щаются, как нам кажется, преимуще-
ственно вокруг идеологических аспек-
тов. Ценности “взвешиваются”, оце-
ниваются и переоцениваются на весах 
либерализма, социал-демократизма, 
коммунизма и иных идеологических 
доктрин. При этом почти очевидно, 
что большинство людей, в отношении 
которых ученые и политики пытаются 
определить их уровень приверженно-
сти тем или иным ценностям, имеют, 
скорее всего, весьма отдаленное пред-
ставление о сути данных идеологий, 
не говоря уже об их “исторической 
диффузии”, сложностях современных 
трактовок и т.д. Кроме того, излишнее 
увлечение подобного рода анализом, 
совершенно неоправданно, как нам 
кажется, оттесняет на второй план 
не менее значимые темы ценностного 
спектра. На постсоветском простран-
стве (да и возможно не только на нем) 
в последнее время все меньше говорят 
об универсальных или если брать в из-
вестной еще совсем недавно “понятий-
ной аббревиатуре” – общечеловеческих 
ценностях. В условиях, когда процес-
сы глобализации захватывают в свой 
водоворот уже практически все тради-
ционные культуры, когда возникают 
устойчивые конгломераты государств, 
а транснациональные корпорации ста-

новятся ключевыми международны-
ми экономическими и политическими 
игроками умалчивание проблем фор-
мирования общецивилизационного 
ценностного фундамента, нам кажет-
ся, не совсем рациональным.

Человечество, как ни банально это 
звучит, обречено искать общие начала 
и объединяющие его ценности. Хотя 
вернее сказать, они уже давно найде-
ны, однако в каждых культурах пред-
ставлены в своеобразной форме, кото-
рая в свою очередь требует определен-
ного соотнесения с другими формами. 
В какой-то мере мир стал заложником 
данных форм, из-за которых содержа-
тельная часть выглядит порой невыч-
лeнимой для тех, кто является привер-
женцами иной интерпретации.

Мы естественно не беремся отри-
цать имеющихся различий и “слож-
ностей взаимоотношений внутри че-
ловечества” по историко-культурным, 
религиозным и иным критериям. 
Однако, подчеркнем еще раз, следует 
больший фокус анализа направлять и 
на те общие позиции, которые могут 
иметь (особенно на данном историче-
ском этапе) более важное значение для  
сохранения глобальной стабильности 
(хотя хочется говорить о глобальной 
гармонии), чем “будоражание” заве-
домо больных вопросов, связанных, 
кстати, как хорошо известно, больше с 
политико-экономическими интереса-
ми, нежели, например, с религиозными 

Андрій Яковенко

Для непреходящих ценностей – увы! –
не определен срок реализации.

Станислав Ежи Лец
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или идеологическими постулатами. 
В настоящее время любой ответ-

ственный представитель доминирую-
щих в современном мире религиозных 
конфессий (имеется в виду, прежде 
всего, христианство, ислам, буддизм) 
может прочитать содержательную лек-
цию об общегуманистических нача-
лах любой из мировых религий. Кроме 
того, хорошо известно, что сами миро-
вые религии были при своем зарожде-
нии и в периоды бурного развития ни-
чем иным как откликом на потребно-
сти в создании неких объединяющих, 
говоря современным языком, универ-
сальных, “общецивилизационных” ду- 
ховных принципов, объединяющих 
разные племена, народы и касты в еди-
ную ценностную систему (как впрочем,  
сохраняют данную миссию и сегодня). 
Можно даже утверждать, что буддизм, 
ислам, христианство – все это различ-
ные исторические вариации и первые 
успешные опыты по “духовной” и, ко-
нечно же “политико-экономической” 
глобализации своего времени. При 
этом, кстати, как мы хорошо знаем, в 
рамках данных религиозных учений 
были, да и продолжают существовать 
свои “либералы” и “консерваторы”, 
“правые” и “левые”, “умеренные” и “ра-
дикалы”. Однако общие идеи, те кото-
рые позволили данным религиозным 
доктринам (каждой для своего време-
ни и геополитического пространства) 
утвердиться, касались, прежде всего, 
универсальных ценностей: важности 
соблюдения моральных принципов,  
значимости праведной жизни, искрен-
него служения идее, социальной спра-
ведливости... И провозглашали они 
единение людей, как мы уже отмечали, 
не по национальному, кастовому или 
имущественному признаку, а по уни-
версальному “сакрально-божествен-
ному”, сохраняя этот принцип и до на-
ших дней. Всем хорошо известно, что 
мировые религии никогда не учили со-

вершать Зло, миролюбивы по своему 
моральному основанию, да и в исто-
рическом плане выступают в значи-
тельной мере как преемники по сути 
одних и тех же идей. Мы не можем не 
согласиться с Э.Фроммом считавшим, 
что “сочинения Майстера Экхарта (ко- 
торые столь же трудны для понима-
ния, как и произведения Басё или 
дзен-буддизм) и Будды – это в сущно-
сти лишь два диалекта одного и того 
же языка” [1, с.210].

Еще одним достаточно популяр-
ным делением мира выступает его 
“рассечение” на “Восток” и “Запад”. 
Мировоззрение, ценности этих двух 
полюсов преподносятся и воспри-
нимаются нередко как антиподы. 
Опять-таки нет смысла в полной мере 
отрицать подобного рода дифферен-
циацию и говорить о монизме челове-
чества. Однако следует более детально 
понять, что на сегодняшний день вы-
ступает “Востоком”, а что “Западом”, 
где и в чем (если он существует) про-
ходит этот водораздел и возможно ли 
его преодоление. 

Большинство из нас свято верит, 
что фактически это разные цивилиза-
ции, точки сопересечения между кото-
рыми найти достаточно трудно, хотя 
и необходимо для удержания миро-
вой стабильности. “Запад” предстает 
перед взором исследователя (особенно 
западного) энергичным, инициатив-
ным, индивидуалистичным и праг-
матичным, а “Восток” олицетворяет 
уравновешенность, созерцательность, 
коллективность и альтруизм. 

Даже такие характеристики вызы-
вают множество вопросов. Например, 
Китай времен Марка Поло был куда 
зажиточнее, “прагматичнее” и “ини-
циативнее” страдающей от “средневе-
ковой нецивилизованности” Европы, 
погрязшей, если использовать идеоло-
гические штампы в “христианствую-
щем коммунизме” (да простят мне по-
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добное словосочетание). Современный  
Китай, не говоря уже о современной 
Японии, по предприимчивости и праг-
матичности может считаться вполне 
“западной” страной. В своей знамени-
той книге “Столкновение цивилиза-
ций” С.Хантингтон приводит замеча-
тельную цитату из Ф.Броделя “Китай 
династии Мин ... был несомненно 
ближе к Франции времен Валуа, чем 
Китай Мао Цзэдуна к Франции времен 
Пятой республики” [2, с.95].

Часто говорят о своеобразном 
культурном разночтении “Востока” и 
“Запада”, апеллируя к религиозным 
истокам. Но ведь многие специалисты 
не будут отрицать общих корней иу-
даизма, христианства и ислама. Мало 
того, юго-западная Европа еще очень 
хорошо помнит “динамизм” и “праг-
матизм” исламского вероучения, под-
крепленный экономической и военной 
мощью в период, когда скорее христи-
анские народы походили на “созерца-
тельную цивилизацию”. Почему бы не 
считать и ислам, не столько “Востоком”,  
а скорее удачной (для своего времени) 
модификацией “западничества” в его 
традиционном понимании. 

Если же говорить о буддизме, то, 
вероятнее всего здесь можно найти 
собственно “Восток” – неторопливый, 
степенный, “вечный” и созерцатель-
ный. Однако следует констатировать 
весьма показательное явление – рост 
симпатий к подобного рода духовно-
му выбору в различных социальных 
группах западных государств, и, на-
против, растущее “западничество” в 
традиционных “восточных” странах, 
где буддизм выступает религиозным и 
культурным фундаментом. 

Нам представляется, что в посто-
янной склонности к тиражированию 
противостояния между “Западом” и 
“Востоком” мы воспроизводим извест-
ные и до этого схемы “двуполюсного” 
восприятия мира. Как удачно замечает 

тот же С.Хантингтон “тенденция мыс-
лить в рамках двух миров постоянно 
встречается в истории человечества. 
Люди всегда подвергались соблазну 
поделить других на “нас” и “их”, членов 
группы и остальных, нашу цивилиза-
цию и варваров. Ученые анализируют 
мир, оперируя парами Восток-Запад, 
Север-Юг, центр-периферия” [2, с.32]. 
Кстати далее С.Хантингтон подчерки-
вает, что “единство не-Запада и дихо-
томия “Восток-Запад” – мифы, создан-
ные Западом” [2, c.34].

Современная картина общемиро-
вого социума сложнее, многоообраз-
нее нежели двуполюсность – “Запад” и 
“Восток”. Особенно, если под ними по-
нимать различия смыслового выбора. 
Христианин, иудей, мусульманин или 
нерелигиозный человек, как представ-
ляется, вполне могут считаться «вос-
точными» людьми, если выбирают ис-
кание истины в качестве смыслового 
ориентира и, напротив, олицетворять 
“западничество”, заботясь исключи-
тельно о реализации меркантильных 
потребностей. Нам кажется можно 
утверждать, что внутри любой куль-
турно-религиозной традиции есть 
свой “восточный” и “западный” полюса. 

Возвращаясь же к тезису о необхо-
димости анализа не только различий, 
но и точек соприкосновения культур-
ных традиций, уместно вспомнить в 
частности о разработках уже упоми-
навшегося выше Э.Фромма. Как из-
вестно, многие произведения этого 
ученого посвящены попыткам найти 
объединяющие начала для всех, кто 
заинтересован в выборе человече-
ством гуманистического вектора раз-
вития. “В действительности этические 
системы всех великих культур, писал 
Э.Фромм в своей работе “Человек для 
себя”, – демонстрируют поразительное 
сходство в том, что считать необходи-
мым для развития человека, сходство 
норм, которые следуют из природы 
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человека и из условий, необходимых 
для его развития” [3, с.230]. Эти общие 
нормы, направленные, по его мнению, 
на “рост и развитие человека”, он опре-
делял как универсальную этику. Он 
же, кстати, хорошо показал ее отличие 
от “социально имманентной” этики, 
т.е. этики, которая включает “запреты 
и повеления, необходимые только для 
функционирования и выживания” 
отдельной общественной системы [3, 
с.230]. Все более очевидным стано-
вится необходимость гармонизации  
“универсальной” и “социально имма-
нентной” этики. Современный чело-
век попадает в более сложную систе-
му самоидентификации, чем прежде. 
Он должен выступать одновременно 
и “человеком мира” и патриотом су-
брегиона (например, европейцем), и 
патриотом своей страны. При этом в 
каждой из этих систем самоопределе-
ния он должен быть “гуманистически 
ориентирован”. 

Многие ученые, изучающие особен-
ности развития глобальных процес-
сов, также стремятся прийти к неким 
универсальным подходам в оценке де-
ятельности людей, не зависимо от их 
принадлежности к различным социо-
культурным мирам. Так, в частности, 
трудно не согласиться с Ф.Фукуямой 
в отношении того, что “человеческие 
существа по своей природе – создания 
социальные: их наиболее глубокие 
побуждения и инстинкты ведут их к 
тому, чтобы творить моральные пра-
вила, которые связывали бы их вместе, 
образуя общности. Они также по при-
роде существа еще и рациональные, и 
их рациональность позволяет им спон-
танно создавать различные способы 
сотрудничества друг с другом. Религия 
часто способствует этому процессу, но 
она не является обязательным услови-
ем социального порядка ...” [4, с.15].

Однако, предпринимая попытку 
заострить внимание на универсаль-

ных ценностях, мы не можем обой-
ти темы, которая во многом творит 
современный “материальный фун-
дамент” общечеловеческой цивили-
зации. Его определяют по разному 
– научно-технический прогресс, ин-
формационно-технологическая рево- 
люция и т.д., однако смысл вполне 
одинаков – создание новой, пронизы-
вающей все цивилизации, культуры, 
религии и континенты системы. Автор 
книги “Умная толпа: новая социаль-
ная революция” Г.Рейнгольд приводит 
примечательные слова Ж.Эллюля, на-
писанные в его работе “Техника, или 
ставка века” еще в 1954 году о том, что 
“Техника, разрушающая все прочие 
цивилизации, – уже не просто некий 
механизм: это целая цивилизация” [5, 
с.279]. Соответственно пока мы выяс-
няем отношения по поводу различий 
между отдельными цивилизациями, 
религиями, культурно-религиозными 
традициями, “Востоком” и “Западом” 
возникает другая цивилизация с успе-
хом подчиняющая и поглощающая 
всех и вся. 

В данном материале нет смысла 
анализировать многие “универсаль-
ные” черты данной цивилизации. 
Ограничимся лишь констатацией, 
что революционные технологические 
достижения обострили и сверхактуа-
лизировали вопросы, связанные с по-
иском и более четким обозначением 
универсальных ценностей. И они же 
в очередной раз продемонстрировали, 
как нелегко человечеству избавлять-
ся от привычек, культивировавшихся 
во всех цивилизациях на протяжении 
мировой истории. Как замечает тот же 
Г.Рейнгольд “наша волшебная инфор-
мационная технология, как утверж-
дают некоторые здравомыслящие 
критики, воплощает лишь одну часть 
человеческой природы – заграбасты-
вающую часть, наживающуюся на ис-
пользовании людей как неких винти-
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ков” [5, с.278]. 
Универсальная этическая пробле-

ма – раскрытие способностей человека 
– проявляет себя через новую призму 
теперь уже информационно-техноло-
гическую. Научно-технологические 
достижения человечества, с одной сто-
роны, подарили людям надежду в то, 
что, говоря словами Элвин и Хейди 
Тоффлер, “труд, ранее огрублявший 
и лишавший разума тех счастливцев, 
которым повезло найти работу, может 
быть преобразован в занятие, прино-
сящее радость и пользу для ума” [6, 
с.365]. Однако, с другой стороны, соз-
дали отнюдь не сегментированные ци-
вилизационно, а весьма универсаль-
ные условия для новых видов порабо-
щения и подчинения. И гонка в этом 
направлении ведется всеми ведущими 
государствами мира. При этом, при-
мечательно, что общие цели и смысл 
данной гонки весьма туманны. Чаще 
они обозначаются как “прогресс че-
ловечества”. Однако фактически глав-
ным, зачастую выступает принцип “не 
проиграть другим”. 

Трудно уйти от аллегории: обще-
ство напоминает знаменитый “поезд-
беглец” А. Кончаловского. Правда, в 
отличие от киносюжета, в нем огром-
ное число пассажиров. Причем каж-
дый следит за каждым, большинство 
даже делают вид, что дружат, но при 
этом держат палец на спусковом крюч-
ке. Хотя и боятся, выстрелив, спрово-
цировать всеобщую бойню. При этом 
наиболее физически сильные и бога-
тые борются за право управлять всем 
составом, прежде всего для того, что-
бы получить прибыль от продажи би-
летов. Куда поезд несется, по большому 
счету, волнует только отдельных “не-
вооруженных” пассажиров, спрятав-
шихся на третьих полках плацкартных 
вагонов и иногда задающих “нелепые” 
вопросы о целях поездки.

Хотя, конечно, хотелось бы раз-

делить уверенность Ф.Фукуямы, счи-
тающего, что склонность человека 
к насилию и агрессии уменьшается, 
поскольку “насилие среди людей по-
следние 100000 лет становилось все 
более контролируемым и оттеснялось 
на внешние границы растущих групп” 
и что, соответственно, “Глобализация 
– мировой порядок, в котором самые 
большие группы людей уже не конку-
рируют друг с другом за господство с 
помощью насилия, но мирно торгуют 
– может рассматриваться как логиче-
ская кульминация долгого ряда ре-
шений в пользу конкуренции с поло-
жительной суммой” [7, с.182]. Правда 
в самой работе, из которой приведена 
цитата, исследователь пытается разо-
браться - что останется от привычного 
нам человека, который только-только 
начинает обучаться договариваться 
в глобальном масштабе и тут же раз-
рабатывает средства (в данном случае 
– биотехнологические), способные 
размыть привычное человеческое со-
держание и, в конечном счете, опять-
таки уничтожить самого себя. В этой 
связи нельзя не констатировать, что 
мы не можем отказаться от традиции 
определения объединяющих цен-
ностей на базе принципа “всеобщей 
опасности”. Только возникновение и 
воспроизводство всеобщих угроз за-
ставляет нас замечать и поднимать на 
щит наше единство, а не различия. Так 
уже упоминавшаяся выше “техноло-
гическая цивилизация”, а теперь уже 
и “биотехнологическая”, с ее угроза-
ми тотального уничтожения челове-
чества сделала больше для осознания 
универсальных ценностей, чем труды 
многих гуманистов.

В кратких выводах нам хочется еще 
раз подчеркнуть следующее:

Украинским социологам и поли-
тологам необходимо больше анализи-
ровать проблемы разрыва не между 
“либеральными” и “нелиберальными” 
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ценностями, а между ценностями гу-
манистическими и дегуманистиче-
скими. Возможно, мы здесь найдем 
больше схожего между людьми гово-
рящими на разных языках, молящих-
ся разным богам и симпатизирующих 
разным странам. И в этой связи можно 
найти много общего между “Востоком” 
и “Западом” (для Украины, к сожале-
нию, это дифференциация более чем 
символична), например, что касается 
стремления к социальной справедли-
вости, культу моральности, победе до-
брого, гуманного начала...

Известные сложности межконфес-
сионального диалога, как нам пред-
ставляется, могут быть в значительной 
мере минимизированы при ориента-
ции на фундаментальные проблемы, 
где в большей степени можно найти 
единство и глубинность культурных, 
исторических, а главное духовных 
основ у разных мировозренческо-ре-
лигиозных учений. Понимание этого 
при взаимонаправленном стремлении 
к содержательному сотрудничеству 
способно привести к эффективной 
реализации конкретных социальных 
программ, касающихся продуцирова-
ния основополагающих ценностей. И 
здесь не требуется выяснение каких-то 
заведомо конфликтных (спорных) во-
просов, а необходима, прежде всего (да 
простят нас за “высокий слог”) любовь, 
подвижничество, совестливость и чут-
кость. Существующие канонические 
особенности у представителей раз-
личных культур и верований меркнут, 
представляются малозначимыми на 
фоне остроты социальных катаклиз-
мов, которые переживает нынешнее 
общество. 

Мир нуждается в “деагрессизации” 
мышления (демилитаризации созна-
ния). И при решении данной проблемы, 
переходе не к декларациям о гуманиз-
ме, а к утверждению гуманистических 
принципов в качестве универсаль-
ных, вполне возможен и необходим 
не только непосредственный диалог 
представителей различных культур-
ных традиций, но и их продуктивное 
взаимодействие.

“В борьбе идей гибнут люди” за-
мечал когда-то Станислав Ежи Лец. 
Наступит ли когда-нибудь эпоха, ког-
да этот жестокий, но правдивый при-
говор всей истории человечества утра-
тит свою силу?
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PRACTICING DEMOCRACY: SOCIAL 
INTELLIGENCE

AND PHILOSOPHICAL PRACTICE*

Українському читачеві пропо-
нується стаття сучасного 
американського педагога і до-

слідника Мона Грегорі – директора Ін-
ституту розвитку філософії для дітей 
в Університеті Монтклер (Institute for 
Advancement of Philosophy for Children at 
the Montclair State University, NJ, USA). В 
усталених у нашій країні термінах на-
зва цієї статті може бути перекладе-
на як “Діюча демократія: суспільна сві-
домість та філософська практика”. 

Інститут розвитку філософії для 
дітей існує з 1974 року. Тривалий час їм 
керував доволі відомий у світі фахівець 
Метью Ліпман (Matthew Lipman), іні-
ціатор і один з провідних авторів про-
грами “Філософія для дітей”. На жаль, 
українському читачеві, особливо поза 
обмеженою професійною спільнотою 
освітян, ідеологія і доробок школи Ліп-
мана практично невідомі**. Тим дореч-
нішою виглядає ініціатива редакторів 
“Форума”, які взяли на себе сміливість 
запропонувати вітчизняним інтелек-
туалам цю цікаву публікацію мовою 
оригіналу.

Маючи оригінальний текст, на-
вряд чи доречно просто переповідати 

його зміст українською. Тому обмежусь 
тільки одним принциповим комента-
рем.

Наша країна знаходить зараз у ста-
ні суперечливої і важкої пост-автори-
тарної трансформації. Якими будуть 
її наслідки? Навіть конституційне 
проголошення України демократичною 
державою не гарантує її благополучне 
“прибуття” у бажаний “пункт при-
значення”, точніше – до консолідованої 
демократії. Інакше кажучи, майбутнє 
нашої країни є відкритим, а її просу-
вання шляхом демократичного перехо-
ду сьогодні не є незворотним. Воно зале-
жить від повсякденних зусиль окремих 
людей, які мають волю як до розбудови 
демократії, так і потяг до олігархії 
або відновлення авторитаризму. Біль-
ше того, протиборство протилежних 
намірів і вольових імпульсів охоплює 
не тільки окремих осіб, економічні чи 
політичні групи. Часто-густо воно 
точиться у головах одних і тих самих 
громадян – як можновладців, так і пе-
ресічних українців. Тому виявляєть-
ся небезпечною помилкою ігнорувати 
необхідність найшвидшого розгортан-
ня систематичної виховної роботи, 

*Згоду на передрук статті отримано редколегією особисто від автора.
**У такому зв’язку можна відзначити конференцію “Демократія і освіта”, яка відбулася у Києві 

влітку 2001 року. Її матеріали були оприлюднені, але невеликим накладом: Conference Proceedings 
“Democracy and Education. June 1-2, 2001. – Kyiv, Ukraine”. – Washington, D.C., 2002. – Р.302-309. Крім 
того, окремі публікації з’являлися у журналах “Постеметодика”, “Управляння освітою” тощо. Див., 
напр.: Ліпман М. Критичне мислення: чим воно може бути ? // Постметодитка, 2005. - №2(60). – С.: 
33-41; Вайнстейн М. Каркас критического мышления // Постметодитка, 2005. - №2(60). – С. 42-45; 
Грегорі М. Про філософію, дітей та “заборонені теми” // Виховна робота в школі, 2006. - №6(19). – 
С.12-13.
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спрямованої на укорінення в свідомос-
ті наших сучасників, особливо молодої 
генерації, демократичних цінностей, 
схильностей і навичок життєдіяльнос-
ті за демократичними алгоритмами. 

М. Грегорі розглядає низку чеснот, 
притаманних громадянину консолідо-
ваної демократії: вміння критично і 
творчо мислити; позицію фаллібі-
лізму відносно результатів суспільної 
думки, тобто визнання можливості її 
принципової недосконалості., а, отже, 
невичерпного розвитку і вдосконален-
ня; диспозицію лібералізму як невтру-
чання у справи іншого. Звичайно, це 
типові північноамериканські уявлення 
про чесноти. Разом з тим, наведений 
перелік виявляється певними стиму-
лом і дороговказом стосовно того, чого 
не може ігнорувати громадянська осві-
та доби демократичних перетворень в 
сучасній українській школі або у вищо-
му навчальному закладі. 

Серед демократичних чеснот пер-
шими М. Грегорі називає критичне і 
творче мислення. Їх розуміння і прак-
тикування є імперативом, котрий не 
дається інтуїтивно, а має цілеспрямо-
вано культивуватися у системі з ін-
шими чеснотами**.

Перелічені М. Грегорі чесноти ма-
ють, так би мовити, суто інстру-
ментальний характер. Ця обставина, 
а також те, що навички критичного 

і творчого мислення у контексті де-
мократичного виховання виділені у 
першу чергу, комусь з освітян України 
може здатися дивним, оскільки у нас у 
цій царині дотепер переважає інфор-
маційно-просвітницький підхід. Проте 
слід, нарешті, усвідомити, що “заван-
таження” навіть найкращими зна-
ннями не достатнє: більш глибоким і 
ефективним виступає вміле прище-
плення демократичної системи цін-
ностей і навчання мислити та діяти у 
відповідний спосіб! Отже, стаття М. 
Грегорі корисна, серед іншого, тим, що 
підказує нам напрям вже назрілого зба-
гачення освітянської практики. Біль-
ше того, в статті описуються апро-
бовані у світі виховні інструменти, які 
у адаптованому вигляді варто запози-
чити і національній системі освіти 
– програми “Філософія для дітей”, “Со-
кратівські діалог”, “Філософське кафе”, 
обговорені перспективи їх подальшого 
вдосконалення.

Стаття американського фахівця 
не беззаперечна. Проте вона здатна 
стимулювати думку широкого кола ін-
телектуалів, надати їй потрібний за 
умов пост-авторитарної трансфор-
мації українського суспільства пожи-
вок.

Д-р філос. н., проф. О.В.Тягло

**Подібної думки тримається, наприклад, авторитетний український експерт з громадянської 
освіти проф. Рябов. Див.: Рябов С. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної 
культури перехідного суспільства // Наукові записки Києво-Могилянської академії. Політичні науки, 
2004. – Т.31. – С. 56-57, 60-61. Про значення критичного мислення у демократично-орієнтованій 
освіті та засоби його формування див. також: Тягло О.В. Як розбудувати громадянську освіту в 
Україні? // Наукові записки Києво-Могилянської академії. Політичні науки, 2000. – Т.18. – С.84-90; 
Тягло А.В. Современная «наука рассуждать» // Постметодитка, 2004. - №2–3(54–55). – С. 2-10.

In this paper I first explain and de-
fend pragmatist social theory and 
its ideal of social democracy. I then 

characterize the role of the citizen in so-
cial democracy and enumerate some of 
the citizenly virtues necessary to perform 
that role, including knowledge, skills, and 

dispositions. I then describe three pro-
grams of philosophical practice—Socratic 
Dialogue, the Philosophy Café, and Phi-
losophy for Children—and discuss their 
actual and potential conduciveness to the 
cultivation of those citizenly virtues.
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NATURALISM AND INTELLIGENCE
An important feature of early pragma-

tist thought was naturalism: the avoid-
ance of reference to supernatural entities 
or phenomena, either in explaining a top-
ic or in justifying such explanation. Prag-
matist naturalism was developed in terms 
of biological functions and processes not 
reducible to material cause-and-effect
because characterized by intelligence, 
understood as the capacity of biological 
organisms to respond to environing con-
ditions in ways that further their interests 
[2]. Charles Peirce formulated a natural-
istic conception of consciousness in his-
work in semiology. Dismissing the possi-
bility of introspection, Peirce insisted that 
“mind” or “intelligence” could only be 
inferred (even for oneself) from an organ-
ism’s ability to read and respond to signs 
in its environment [3].

For the early pragmatists, intelligent 
behavior was a process of interaction or 
inquiry between organism and environ-
ment. Inquiry begins when the organism is 
confronted with a problem with which its 
habitual functions cannot cope, or an op-
portunity of which its habitual functions 
cannot take advantage. Peirce, George 
Herbert Mead, and Dewey described 
problematic experience in somatic terms 
such as irritation, discomfort, and shock 
[4]. Such visceral experience prompts the 
organism to attempt to regain its former 
equilibrium or attain an even more satis-
factory equilibrium, not by thought alone, 
but by thoughtful experimentation with 
new modes of interaction with its envi-
ronment. In Jane Addams’s words, “action 
is the only medium ... for receiving and 
appropriating truth” [5]. In this way, ani-
mate beings learn from their experience; 
they adapt or reconstruct their habits as 
well as their environing circumstances.

Another important concept for most 
of the early pragmatists was that of habit, 
which Dewey called “the basis of organic 
learning” [6]. An organism’s habits are 

the results of previous episodes of in-
quiry and adaptation, though because of 
their origin in past experience, the most 
ingenious and rewarding habits are not 
guaranteed to cope well with future op-
portunities and problems. What distin-
guishes this notion of habit from the com-
mon-sense notion and from the notion of 
habit employed in behaviorist psychology 
is that, for the pragmatists, habits are de-
veloped and adapted through intelligent 
self-correction, rather than conditioned 
through the repetition of external stim-
uli. In Dewey’s terms, it is the “terminal 
success or consummatory satisfaction” 
at the “close of activities of exploration 
and search” that moves us to maintain an 
adaptive response as a new habit, rather 
than the “sheer repetition” of episodes of 
stimulus-reflex disassociated from the liv-
ing concerns of the organism [7].

Epistemologically, the significance
of pragmatist organicism is that intelli-
gence is not a faculty of disinterested dis-
cernment of fixed truths or values, but a
faculty of interested adaptation through 
problem-solving. Without a cosmic blue-
print for personal or social fulfillment, we
have to learn how and why to reconstruct 
from the context of our current situation: 
our current knowledge, passions, hopes, 
and frustrations. Hence the importance 
to pragmatists of the experience of doubt 
as a felt maladjustment between our hab-
its and our circumstances, and of belief as 
amelioration. Without such experiences, 
we would not know what to doubt, which 
beliefs or practices to try to revise. Nor 
would we be susceptible to such experi-
ences if we were not animate creatures 
pursuing our needs and desires in a world 
where the way we do so will have con-
sequences in future experience. Inquiry 
requires a context: an interested creature 
or community faced with a frustrating or 
promising situation.

PRAGMATIST SOCIAL THEORY
In pragmatist social theory, as devel-
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oped by Mead, Dewey, and Addams, the 
concepts of intelligence, inquiry, recon-
struction, and habit are applied to organic 
systems, including human communities. 
Social systems are at least metaphorically 
organic in that individual behavior and 
social phenomena cannot be understood 
apart from each other. In pragmatist so-
cial theory some social systems are organ-
ic in a more literal sense. Novel environing 
circumstances often confront organisms
collectively with problems or prospects, 
and these organisms sometimes respond 
collaboratively [8]. Organisms may come 
to rely almost exclusively on habits of so-
cial interaction to meet their individual 
needs, such as colonies of bees and ants 
do. In time the individual organisms may 
identify their own well-being with that of 
the community, so that the community 
acquires purposes that are not reducible 
to the purposes of its constituent mem-
bers, e.g., the well-being of the hive, the 
eco-system, the family, the corporation, 
or the township. In such cases individ-
ual behaviors acquire social functions, 
though individual purposes may not be 
entirely subsumed in social purposes. 
Indeed, conflict between individual and
social purposes in organic systems is al-
ways potential, and for the pragmatists, 
the adaptation between individual and 
community prompted by such conflict is
reciprocal.

The significance of organicism for
pragmatist social theory is the proposi-
tion that communities as well as individ-
uals acquire purposes and develop habits 
conducive of achieving those purposes, 
such as collective action and diversified
interaction. Further, when faced with sig-
nificant troubles or opportunities, com-
munities inquire after their advantage
and reconstruct their habits and their 
environments. Indeed, if intelligence is 
defined in terms of deliberate reconstruc-
tion, then some forms of intelligence can 
only be attributed to communities. The

improvement of social habits can only 
be occasioned by our confrontation of a 
unique group problem or opportunity 
that provokes us to seek amelioration. 
And since for pragmatists, neither in-
dividual nor common goods have fixed
essences but are progressive goals that 
are relative to current possibilities, it fol-
lows that the community must rely on its 
members rather than on political or mor-
al experts, to articulate which aspects of 
social life are working well, where there 
is dysfunction, and in which direction 
the community’s amelioration tends. In 
this regard, Addams urged a point con-
cluded by the Hull-House Social Science 
Club: “no one so poignantly realizes the 
failures in the social structure as the man 
at the bottom, who has been most directly 
in contact with those failures and has suf-
fered most” [9].

In the pragmatist method of social 
inquiry, however, no such perspective 
has automatic epistemic privilege. That
method, as put forward by Peirce, Mead, 
Dewey, and Addams involves investiga-
tion, dialogue, reasoning, experimenta-
tion, the solicitation of diverse viewpoints, 
the avoidance of censorship, the attitude 
of fallibility, and meta-level inquiry—in 
other words, the scientific method broad-
ly conceived and applied to questions of 
value as well as to questions of fact. In 
such a process of inquiry the concerns and 
perspectives of diverse social positions 
mediate and inform one another, and all 
are subjected to challenge, criticism, and 
testing. Thus the sense of social direction
that emerges is at least inter-subjective, if 
not fully common [10].

A group of people brought together 
by their collective stake in clarifying and 
dealing with a common problem or oppor-
tunity and using a process of collaborative 
inquiry to arrive at collective practical 
judgments is what the early pragmatists 
meant by social democracy, for which po-
litical democracy—the separation of gov-
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ernment powers, universal franchisement, 
the protections in the Bill of Rights, our 
rules and standards of evidence, etc.—was 
necessary but not sufficient [11]. A social
democracy is a self-transforming com-
munity. It is a culture in which the means 
of intelligent organic reconstruction have 
been made into collective habits, includ-
ing the habit of being critical of the status 
quo (e.g., being inquisitive about claims of 
injustice) and of turning to group inquiry 
to solve the problems and realize the pos-
sibilities uncovered by doing so. Social 
democracy is thus a potential attribute, 
not only and not primarily of nations, 
but of all kinds of communities: families, 
schools, universities, religious groups, and 
corporations.

It is important to distinguish the natu-
ralism in pragmatist social theory from 
subjectivism—the idea that personal and 
social values are merely subjective prefer-
ences. Social democracy denotes a process 
of “cooperative intelligence” [12 ] in which 
participants contribute diverse under-
standings, challenge and expand on each 
other’s ideas, investigate relevant facts, 
anticipate consequences, experiment to-
gether and verify each other’s findings.
Such social practices aim at disciplined 
inter-subjective agreement as a kind of 
objectivity [13]. Indeed, early pragmatists 
took the epistemic warrant of democracy 
as a method for intelligent social change 
to be the same that underwrites growth 
in science and other fields of professional
inquiry. These practices are justified, not
because they derive from truth-intuitions, 
but because they have evolved over cen-
turies of human inquiry and have proven 
themselves to be more useful, more likely 
to satisfy the goals of inquiry, than alter-
natives to them [14].

Moreover, pragmatists believe that so-
cial values forged in a process of inquiry—
in which multiple voices are heard, mean-
ings are clarified, sympathies are formed,
tradition is reinterpreted, compromises 

are considered, and new accommoda-
tions are created—are more likely to be 
far-sighted, broadly and deeply-held, and 
to have fewer unforeseen consequences. 
They are, therefore, more meaningful and
sustainable in the long run than social 
values imposed by moral authorities or 
aggregated from personal preferences un-
mediated by inquiry. An important func-
tion of democracy as intelligent social in-
quiry is, therefore, to facilitate the mutual 
shaping (self-correction) of communities 
and individuals. In this regard, Mead, 
Dewey, and Addams took issue with clas-
sical liberal theory, which stipulated hu-
man beings as individuals with natural 
interests and rights that are ontologically 
prior to their association with communi-
ties. Dewey described this idea as a clever 
political tool used to win liberation from 
obnoxious states, churches, guilds, and 
corporations [15], but observed that the 
industrial age had made the limits of that 
idea obvious. Dewey’s own reconstruction 
of individualism is as follows:

Liberty is that secure release and ful-
fillment of personal potentialities which
take place only in rich and manifold as-
sociation with others: the power to be an 
individualized self making a distinctive 
contribution and enjoying in its own way 
the fruits of association [16].

THE VIRTUES OF CITIZENSHIP IN 
SOCIAL DEMOCRACY

Given the pragmatist faith that or-
dinary citizens are capable of develop-
ing skilled habits of inquiry sufficient to
produce provisionally sound political 
judgments, the virtues of citizenship in 
social democracies are simply those that 
facilitate participation in this process. 
Individual and social purposes do and 
should inform one another; consequently, 
participation in social inquiry requires 
knowledge of one’s own moral, aesthetic, 
professional, and material purposes, and 
of the inter-relationship of these purposes 
to social values and functions. Participa-
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tion in intelligent social inquiry also re-
quires a number of cognitive and social 
skills. Prominent among these are the 
skills of critical and creative thinking; 
however, it is imperative that these skills 
be understood and practiced, not as fac-
ulties that give us intuitions of fixed ideal
social forms, but as skills that help us deal 
more effectively with problematic situa-
tions. In this regard, prowess in thinking 
must be cultivated and practiced in con-
junction with a number of other elements 
of good inquiry, including the pursuit of 
broad inclusiveness of interests and per-
spectives in the inquiry, and the attitude 
of fallibility regarding one’s own beliefs 
and values [17]. The disposition to enter
social inquiry fully aware of one’s personal 
interests and rhetorical abilities, but with 
the intent of participating in locating and 
developing solutions that meet collective 
criteria, is strikingly different from the
disposition one needs to haggle out deals 
in a political marketplace [18].

Another virtue of citizenship in so-
cial democracy is the attitude of fallibility 
regarding the results of social inquiries. 
Fallibilism is justified by the pragmatist
notion of intelligence as a man-made tool, 
and by the Darwinian hypothesis, taken 
by Peirce and all subsequent pragmatists 
as fully warranted, that chance and un-
predictability are part of nature. Indeed, 
the pragmatist appreciation of unpredict-
ability in nature informed their convic-
tion that inquiry must be experimental 
and long-term, since we cannot know all 
the consequences of our actions in ad-
vance, or appreciate the strengths and 
weaknesses of our collective values in the 
way that new experiences may make ob-
vious. Hence the emphasis in pragmatist 
theory on experimentation and self-cor-
rection [19]. Communities that practice 
intelligent social inquiry are not guaran-
teed to find solutions that always work, or
to solve problems once and for all. To be 
fallible regarding our social commitments 

does not mean being skeptical of them be-
fore we have reason to be; it means being 
committed to finding out how they work,
under which conditions, and being will-
ing to reinvent them when we find good
reasons to do so.

Finally, effective citizenship in social
democracy requires the disposition of 
liberalism, or social noninterference: the 
willingness to leave people alone who come 
out of the inquiry unconvinced. Without 
this willingness, the danger is that public 
authority will intrude into areas of pri-
vate conscience. Pragmatist social theory 
justifies political liberalism in two ways.
First, personal liberty and social equality 
are central to the kind of personhood and 
society we have evolved as cherished ends-
in-view. The ideal of a sphere of individual
choice regarding certain decisions that we 
take to be central to our identity—regard-
ing religion, occupation, and romantic 
commitments, for example—is justified
in pragmatist theory, not by reference to 
the essence of human nature, but by the 
kinds of life and society that are possible 
when we leave each other alone in these 
matters. Second, rigorous social inquiry 
depends on a certain scope of freedom of 
individual conscience, choice and experi-
mentation. Both the diagnosis of social 
problems and the construction of intelli-
gent social ends and means depend on the 
diversity of individual perspectives, sensi-
bilities, and desires. In pragmatist social 
theory the tension between the need for 
individual visions and interests to be at 
once free from public coercion and medi-
ated by communal inquiry, so that indi-
vidual and collective values and purposes 
inform each other, is not a conceptual 
paradox but a practical, creative tension. 
Moreover, as Dewey saw [20], the distinc-
tion between results of inquiry that should 
be enforceable on the citizenry, and those 
that should remain voluntary cannot be 
deductively derived from a priori princi-
ples. It must be established through the 
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process of experimental inquiry itself.
EDUCATION FOR SOCIAL DE-

MOCRACY
The ideal of a social democracy as a

community that employs the cooperative 
intelligence of its members to formulate 
and pursue its purposes—its collective 
ends-in-view—justifies the assertions of
John Goodlad [21], Matthew Lipman, 
Amy Gutman [22] and others, that public 
education should initiate the young into 
the culture of collaborative deliberation 
we wish to fortify. Lipman writes that:

Communities of deliberative inquiry 
are microcosms of democracy not simply 
because they are self-governing groups 
but because their modes of self-regulation 
and self-correcting can be carried over 
from the smaller groups to the more mas-
sive societies [23].

The initiation of children into demo-
cratic communities, in schools and other 
places, is a necessary but not a sufficient
element of implementing a culture of so-
cial democracy, which would also require 
forums outside of schools at which chil-
dren and adults could learn and practice 
collaborative inquiry regarding shared 
purposes. The field of philosophical prac-
tice contains a number of such programs; 
I will briefly describe three that I have ex-
perienced: Socratic Dialogue, Philosophy 
Cafés, and Philosophy for Children. I will 
then discuss the actual and potential con-
duciveness of these programs to the culti-
vation of the citizenly virtues enumerated 
above.

Based on the work of German philoso-
pher Leonard Nelson, Socratic Dialogues 
[24] engage participants in extended, 
collaborative inquiry into philosophical 
questions and/or the construction of phil-
osophical concepts. Socratic Dialogues are 
formally structured in stages lasting from 
two to ten days; participants must com-
mit to the entire process. The Dialogue
begins with each member relating a per-
sonal experience relevant to the question 

or concept, and the group selecting one of 
these as the object of their deliberation, to 
be probed in search of instructive details. 
The facilitator leads the group through es-
tablished stages of systematic reflection,
prohibits certain kinds of contributions 
(e.g., hypothetical statements and appeals 
to authority), and monitors progress to-
ward consensus, carefully avoiding any 
substantive philosophical contribution of 
her own. Popular for some time in Ger-
many and Holland where they may be un-
dertaken as holidays, Socratic Dialogues 
are now offered in many parts of the world
and are in increasing demand in the cor-
porate sector, where critical thinking and 
consensus-building skills are seen to have 
practical value. Socratic Dialogues are 
typically one-time affairs, in which the
same participants deliberate for a few or 
several days, after which they may never
see each other again.

Philosophy Cafés [25] are less struc-
tured than Socratic dialogues and typi-
cally last no more than a few hours. They
take place at coffee houses, bookstores,
libraries, community centers, and other 
public spaces, the idea being to construct 
spontaneous and temporary communities 
of philosophical inquiry with whomever 
happens to attend, by choice or by chance. 
Though most Philosophy Cafés attract
regular participants, there is no commit-
ment to regular attendance, or even to 
stay for an entire session. The Philosophy
Café facilitator begins by soliciting dis-
cussion questions from the participants 
(sometimes in reference to a pre-selected 
theme) and asking them to choose which 
question to take up. As the discussion un-
folds the facilitator shores up its cognitive 
excellence by prompting the participants, 
e.g., to identify their assumptions, define
their terms, check the soundness of their 
inferences, and consider alternate points 
of view. The facilitator also guards against
participant domination and aggression, 
and solicits the contributions of timid 
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participants. Philosophy Café facilitators 
may contribute substantively to the dis-
cussions but only as fellow-inquirers and 
never as philosophical authorities. The di-
alogue in most Philosophy Cafés does not 
aim at consensus or any other kind of for-
mal settlement. The purposes of the activ-
ity are to offer practice in good thinking
and democratic exchange, and the oppor-
tunity for personal discovery—purposes 
that require agreement on procedures but 
not on substance.

Philosophy for Children [26] holds that 
children’s experience has philosophical 
(e.g., logical, ethical, aesthetic, political) 
dimensions and that children are not only 
capable of exploring these dimensions but 
benefit from doing so in the same way that
adults do. Philosophy enables them to im-
prove their thinking, explore central con-
cepts like justice and reality, make more 
sense of their experience, and discover for 
themselves what should be valued. Phi-
losophy for Children sessions begin with 
the children reading aloud or acting out a 
philosophical story and identifying issues 
in the story they are interested to discuss. 
For the remainder of the session and for 
the next few sessions they deliberate upon 
these issues as a community of philo-
sophical inquiry. As in the Philosophy 
Café, the Philosophy for Children facilita-
tor both models and prompts the children 
to make a variety of “moves” in reason-
ing and appropriate social interaction. In 
Philosophy for Children the facilitator’s 
interventions are more overtly pedagogi-
cal, one of the program’s objectives being 
that the children internalize the cognitive 
and social procedures of inquiry. Given 
the impressionability of many children to 
authoritative figures, Philosophy for Chil-
dren facilitators are cautioned to be “ped-
agogically strong but philosophically self-
effacing,” similar to facilitators of Socratic
Dialogue. Though not lasting more than
an hour, Philosophy for Children sessions 
are typically run once or twice per week in 

the classroom throughout the school year. 
Consecutive and cumulative discussions 
on the same cluster of questions allow 
the children’s dialogue to make substan-
tial progress. The children and facilitator
decide together when to close a particu-
lar discussion and move on to another 
stimulus reading. Although Philosophy 
for Children does not aim at consensus 
or other formal settlement, it is expected 
that before moving on the children will 
have recognized some significant sense of
accomplishment in their inquiry.

These three programs initiate non-phi-
losophers into the practice of philosophi-
cal thinking and shared philosophical 
inquiry, and sometimes into the cannon 
of philosophical figures, concepts, argu-
ments, and vocabulary. Though some-
times criticized by professional philoso-
phers who equate genuine philosophical 
practice with academic scholarship, these 
programs have been widely commended 
as reviving the relevance of philosophy to 
broad areas of human experience. These
programs of philosophical practice also 
share a number of elements that make 
them conducive to the participants’ culti-
vation of several of the virtues of citizen-
ship in social democracy.

1. The agenda for discussion in each
program is constructed by the partici-
pants, according to what is most mean-
ingful for them. Though the facilitators in
each program are conversant in perennial 
philosophical issues, and though these is-
sues are written into the novels and stories 
of Philosophy for Children curricula, the 
facilitators do not presume to direct the 
selection of the topic for discussion. The
role of Philosophy for Children and Phi-
losophy Café facilitators in helping par-
ticipants recognize philosophical issues 
is not inconsistent with the participants’ 
freedom to construct the agenda.

2. Each program is designed to fa-
cilitate open-ended inquiry rather than 
to propagate substantive political, ideo-
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logical, or philosophical views or com-
mitments. The role of the facilitator in
each program is to help the community 
follow its inquiry in the direction of the 
best evidence, the strongest arguments, 
and the most compelling testimonies. In-
deed, facilitators in all three programs are 
expected to gain important philosophi-
cal insights from the group. Of course 
the procedures for free and open inquiry 
stipulated by these programs are not val-
ue-neutral, and in fact are traceable to 
substantive epistemological and political 
commitments; but these procedures are at 
least relatively value-neutral in that they 
do not preclude substantive positions in 
advance of inquiry into those positions. 
Also, participants of both Philosophy 
Cafés and Philosophy for Children are en-
couraged to inquire into the procedures of 
their inquiry and to reconstruct them if 
they find good reason to do so. This vir-
tue of open-endedness is compromised 
in Socratic Dialogue and Philosophy for 
Children when companies and schools 
prescribe the discussion topics, mandate 
participation, and even attempt to guide 
the outcome of the inquiries, as is some-
times reported.

3. An important objective of all 
three programs is the participants’ culti-
vation of a number of skills and disposi-
tions necessary for good inquiry, including 
critical, and creative thinking, and social 
skills such as careful listening, respectful 
critique and even-handed participation. 
The facilitator in Socratic Dialogue is less
concerned to make overt interventions re-
garding the reasonableness of particular 
moves made by the participants than to 
regulate the structure of the Dialogue, e.g., 
what kinds of contributions are allowable 
in each phase. However, these dialogical 
phases conform to a logical structure that 
is intended to be learned by the partici-
pants and applied in other contexts. It is 
significant for pragmatist social theory
that these skills and dispositions are not 

imposed by facilitators without justifica-
tion or context, but are introduced as they 
become helpful to advancing the commu-
nity’s deliberations, and are thus applied 
and tested by the participants, and war-
ranted (and sometimes revised) by them 
as they are found to be efficacious. This is 
particularly significant regarding the po-
litical education of children, whose loyalty 
to democracy cannot be imposed but can 
only result from their own recognition 
of the kind of self-directed personal and 
collective growth that democracy makes 
possible.

4. The inquiries in all three pro-
grams are conceived as, and their pro-
cedures are designed to facilitate, honest 
searches for understanding, meaning, or 
truth. Therefore, although each program
encourages the articulation of divergent 
views and permits disagreement and 
mutual critique, each program explicitly 
distinguishes itself from debate and other 
adversarial discourse structures. Each 
cautions the participants against trying 
to “win” arguments and emphasizes the 
importance of recognizing the strength of 
another’s ideas and the weakness of one’s 
own (not to rule out the tactic of playing 
devil’s advocate). Facilitators in Philoso-
phy Cafés and Philosophy for Children 
are encouraged to model their own sense 
of personal fallibility. The cooperative
construction of relevant criteria is cen-
tral to each program, and each takes its 
most significant evidence of success to be
a participant’s self-correction of previous 
beliefs, feelings, or values.

5. Inasmuch as the three programs 
bring participants into discursive rela-
tions with one another around issues they 
have identified as meaningful for them,
all three are likely to direct the sympa-
thies of community members toward 
each other, help them to understand the 
social implications of their personal inter-
ests, and to construct shared values and 
other forms of solidarity, although only 
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Philosophy for Children identifies these
as objectives. It is an important feature of 
social democracy that citizens be willing 
to have their individual beliefs and desires 
mediated not only by forced compromise 
and deal-making, but by inquiry and self-
correction, i.e., by learning to understand 
and care about what used to be foreign to 
one’s experience. Mediation in that sense 
is a form of growth.

6. All three programs provide small-
scale exercises in liberalism, or lack of co-
ercion. It sometimes happens that partici-
pants with dissident views feel pressured 
to concede to the majority—particularly 
in Socratic Dialogues, in which progress 
to each new stage of the inquiry is con-
ditioned on unanimous consensus at the 
previous stage. However, in Socratic Dia-
logue as in the other two programs, the 
importance of independent thinking is 
emphasized. The virtue of conceding to
clearer statements, simpler hypotheses, 
and stronger reasons is carefully distin-
guished from the vice of caving in to pop-
ular pressure. A tenet of Philosophy for 
Children is that one’s ability to think for 
oneself is enhanced by participation in a 
thinking community. Beyond the protec-
tion of minority views and the regulation 
of genuine consensus, however, none of 
these programs provides much opportu-
nity for the exercise of liberalism because 
the deliberations of these communities are 
seldom applied to any practical decision-
making. This limitation of the programs
is discussed below.

7. All three programs institute a 
kind of authority that is neither hierar-
chical (technocratic) nor anarchic (com-
pletely fluid). In all three kinds of philo-
sophical community, authority is shared 
among the participants and the facilitator. 
In Socratic Dialogues there is a division 
of authority: the facilitator having author-
ity to prescribe the stages of the inquiry 
and to regulate allowable contributions in 
each stage, and the participants having au-

thority to select which personal narrative 
to explore, to contribute substantive ideas 
and questions, and to personally accept 
or reject consensus. In Philosophy Cafés 
and Philosophy for Children the dialogue 
may begin with a similar process/content 
division of authority, but an important 
objective of these practices is that the pro-
cedural expertise of the facilitator be “dis-
tributed” among the participants as soon 
as possible, with the end-in-view that the 
facilitator become more and more of a 
regular participant as the community be-
comes self-facilitating. This sharing of au-
thority is most dramatic in Philosophy for 
Children, especially when the classroom-
teacher philosophy facilitator becomes 
a co-inquirer with her students. Though
the idea of students asking teachers to 
justify their views with good reasons and 
perhaps catching them in logical fallacies 
is unnerving to some, most teachers who 
have reached this phase in Philosophy for 
Children have found it to be less onerous 
than the role of technocrat.

The experience of non-hierarchical
authority in these programs is manifest 
in a number of ways, some of which have 
already been noted: the participants’ re-
sponsibility in constructing the inquiry 
agenda; the freedom of the participants 
to follow the inquiry where it leads them; 
the facilitator’s work to distribute the cog-
nitive and social skills of inquiry among 
the participants; the participants’ inquiry 
into their own methods of inquiry; and 
the participants’ responsibility for pro-
cedural and substantive self-correction. 
The political implications of these experi-
ences are obvious in terms of how author-
ity might be shared among members and 
leaders in families, classrooms, cities, and 
other communities that aspire to intel-
ligent social democracy, and to citizens 
and officials in democratic states. Each of
these programs of philosophical practice 
fulfills Dewey’s pedagogical maxim that
“the only way to prepare for social life is 
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to engage in social life” [27]. I will close, 
however, by mentioning a few limitations 
of the three programs, relevant to the 
pragmatist ideal of social democracy.

In pragmatist social theory political 
judgment is judgment regarding social 
ends and means, and is most intelligent 
when it is the outcome of cooperative in-
quiry. However, according to pragmatist 
epistemology, robust dialogue among par-
ticipants with divergent beliefs and values 
is necessary but not sufficient for success-
ful inquiry into actual problems and op-
portunities. What else is necessary, and 
what the three programs of philosophical 
practice rarely provide, is the opportunity 
for participants to test their tentative con-
clusions in non-discursive contexts and to 
bring the consequences of doing so back 
to the inquiry; in other words, empirical 
experimentation. Of the three programs, 
Philosophy for Children has the greatest 
opportunity to enrich philosophical in-
vestigation with experimentation, given 
its extended schedule and the availability 
of school resources. In fact, I know of sev-
eral instances of Philosophy for Children 
communities extending their philosophi-
cal inquiries into artistic, political, and 
service-oriented action projects. Howev-
er, in most of these instances the action 
was designed as a “culminating event” to 
a prolonged inquiry rather than an im-
portant stage of the inquiry itself on the 
understanding that the inquiry could not 
be concluded until the results of the ac-
tion were evaluated.

Another important limitation of the 
three programs of philosophical practice 
is that none of them go very far to utilize 
the community’s growth in cooperative 
intelligence for shared governance or col-
lective decision-making over many as-
pects of community life. This is perhaps
understandable in Philosophy Cafés and 
some Socratic Dialogue groups, whose 
communities are temporary and/or tran-
sient, so that the inquiry of the moment is 

the only shared concern that defines the
participants as a community. However, 
classrooms with Philosophy for Children 
and professional organizations that have 
invited Socratic Dialogue are communi-
ties with broader and more complex forms 
of association. Facilitators and partici-
pants in these contexts who are interested 
in democratic reconstruction may look 
for opportunities to extend the sharing of 
authority from the context of the inquiry 
to the management of the organization. 
For instance, I am aware of a number of 
instances in which the prolonged practice 
of Philosophy for Children has led to a 
democratic reconstruction of classroom 
management.

An important factor of all three pro-
grams, related to their lack of an experi-
mental component and shared govern-
ance, is that while the programs appeal 
to the concerns and the lived experiences 
of their participants, they tend to con-
strue the philosophical relevance of those 
concerns and experiences in strictly dis-
cursive terms, e.g., in terms of puzzling 
concepts or conceptual problems, to be 
resolved through reasoned dialogue. This
is not a limitation of the programs ac-
cording to their own objectives, but it is a 
limitation on their efficacy in cultivating
social democracy as a method for direct-
ing social change. As Dewey forcefully ob-
served, “situations that are disturbed and 
troubled, confused or obscure, cannot be 
straightened out, cleared up and put in or-
der, by manipulation of our personal men-
tal states. ... Restoration of integration can 
be effected ... only by operations which
actually modify existing conditions, not 
by merely “mental” processes” [28]. The
efficacy of philosophical inquiry utilizing
experimental action has been indicated by 
a small number of philosophical practi-
tioners working with in-tact communities 
such as prisons, community centers, or 
PTAs, and helping them use philosophical 
inquiry to ameliorate pre-existent prob-
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lems or opportunities. School classrooms 
are artificial communities in some senses,
which nevertheless generate genuine ten-
sions and interests that could be profitable
objects of philosophical work.

The engagement of schoolchildren,
café discussion groups, and philosophical 
clients in controversies of practical con-
cern, not only to themselves as commu-
nities of inquiry but to other communi-
ties with which they are associated, which 
controversies provide the opportunity to 
test new beliefs and values forged in dis-
cursive inquiry, is an important undevel-
oped potential of these programs of philo-
sophical practice. Again, in the words of 
John Dewey:

If there are to obtain more equable and 
comprehensive principles of action, exact-
ing a more impartial exercise of natural 
power and resource in the interests of a 
common good, members of a class must 
no longer rest content in responsibility to 
a [society] whose traditions constitute its 
conscience, but be made responsible to a 
society whose conscience is its free and ef-
fectively organized intelligence [29].
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Дослідники політичної куль-
тури громадян у перехідний 
період висловлюють припу-

щення про провідну роль ціннісних і 
афектних компонентів-настанов у пси-
хологічних реакціях на соціально-по-
літичні події та ситуації. Пізнавальний 
компонент відіграє роль “постачальни-
ка” матеріалу для формування змісту 
цінностей, але в процесі формування 
відбувається відбір знань, їх підбір під 
певне “психологічне замовлення”. Це 
замовлення на знання являє собою не 
що інше, як вираження потреб суб’єк-
тів психіки. Цінності тому й відігра-
ють роль “замовника” у відношенні до 
знань, що вони суть усвідомленого ви-
раження потреб [1].

Усвідомлені громадськістю пробле-
ми та ідеї вишиковуються в ієрархі-
зований ряд. Чим більша суб’єктивна 
значущість певної ідеї для індивіду-
альної, групової чи масової політичної 
свідомості, то тим сильніше впливає 
зміст її оцінки на визначення загальної 
політико-ідеологічної позиції суб’єкта. 
Ставлення до демократизації суспіль-
ства у перехідний період, на нашу дум-
ку, є саме такою ідеєю. Демократія для 
громадян посткомуністичних країн 
тривалий час була свого роду симво-
лом віри, ідеалом, який притягує увагу 
і дає надію на майбутнє.

На початку демократичних пере-
творень рівень політичної культури 
суспільства відіграє важливу роль як 

детермінанта нормативної прихиль-
ності до демократії. Найсприятливі-
шою для демократії є громадянська 
політична культура. Для неї харак-
терні участь громадян та їх підтримка 
рішень влади, з критично позитивним 
ставленням громадян до політичної 
системи, розумінням, що ідеальної 
влади не буває, вмінням співпрацюва-
ти і виявляти взаємну довіру та толе-
рантність.

Майже у всіх постсоціалістич-
них країнах дослідники відзначають 
неоднозначність у сприйнятті гро-
мадською думкою демократії і демо-
кратичних інститутів [2]. Найвищий 
рівень підтримки демократії був за-
фіксований у Румунії – 81% респон-
дентів, Литві –57%, Болгарії –56%, 
Польщі і Росії – 49% і найнижчий в 
Україні – 40% [3]. Румунія і Болгарія 
можуть слугувати прикладом тези, що 
високий рівень прихильності до демо-
кратії є не тільки наслідком демокра-
тичних перетворень, а і збереженням у 
колективній свідомості пам’яті про ді-
яння комуністичного режиму. У Поль-
щі громадяни мали досвід демократії, 
до того ж з негативними наслідками, і 
це стало приводом для ослаблення під-
тримки самого ідеалу демократії. На 
думку дослідників, у Польщі та Угор-
щині почав діяти механізм, відповідно 
до якого рівень нормативної підтрим-
ки демократії знижується з стабіліза-
цією демократичних процедур [4].
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Македонська дослідниця Б. Ванков-
ська вважає, що у Македонії демокра-
тизація перебуває у своїй початковій і 
найважчій фазі. Крім тягаря старої ко-
муністичної спадщини й відсутності 
державних традицій демократії і посе-
редницьких інституцій залагодження 
конфліктів, в країні існують глибокі 
суспільні розбіжності та конфронта-
ція суспільних та етнічних груп, що 
посилює тенденцію скоріше до авто-
ритаризму, ніж до демократичного 
правління [5].

Дані таблиці 3.9 ілюструють став-
лення громадян Македонії до демо-
кратії. Із твердженням, що “Широка 
демократія є шкідливою” погодилося 
53,5% респондентів і 45,5% не погоди-
лися. Такий високий відсоток пози-
тивних відповідей свідчить, що у сус-
пільстві існує досить чітко виражене 
неприйняття демократії та її інститу-
тів. Серед людей віком 18-29 років цей 
відсоток помітно нижчий — 48,0% . Це 
вселяє певний оптимізм, що молодь 
менш скептично ставиться до демо-
кратії, ніж старше покоління. 

Таблиця 3.9. 
Чи згідні Ви з твердженням:
“Широка демократія шкідлива” ? 
Відповіді Вік респондентів
 18-29 30-39 40-49 50-59 

60+ Разом
Так 48,0% 54,6% 53,1% 54,8% 

60,4% 53,5%
Ні 51,3% 44,1% 46,1% 43,3% 

45,5% 45,5%
Без відповіді 0,6% 1,3% 

0,8% 0,8% 1,0% 1,0%

Ставлення респондентів до твер-
дження “Тільки соціалізм був справед-
ливою системою” переважно негатив-
не. Тільки 36% респондентів вважають 
соціалізм справедливою системою, а 
61% таке твердження не підтримують. 
Розподіл відповідей за віком показує, 
що тільки 30% молодих людей віком 

від 18 до 29 згідних з цим тверджен-
ням. Найбільший відсоток респонден-
тів, згідним з цим твердженням, серед 
людей віком 50-59 років – 45%. Якщо 
брати до уваги етнічну належність, то 
найменший відсоток, згідних із цим 
твердженням, серед албанців – 5,7% і 
влахів 25,0% . 

Таблиця 3.10
Чи згідні Ви із твердженням, що 

тільки соціалізм є справедливою сис-
темою? (у %)

 Національність
 Македонці Албанці 

Турки Серби Роми Влахи Інші 
Разом

Так 45,3 5,7 30,7 53,8 
56,0 25,0 48,1 36,0

Ні 51,9 92,6 67,3 38,7 
40,0 75,0 51,9 61,4

Не знаю 2,8 1,7 1,9 
7,7 4,0 0,0  2,5

Цікавий розподіл відповідей на це 
запитання респондентів, у залежності 
від того, за яку партію вони голосува-
ли на виборах. Так, майже 54% респон-
дентів, які голосували за СДСМ, яка є 
правонаступницею СКМ, вважають, 
що соціалізм є справедливою систе-
мою; респонденти, які голосували за 
албанські партії, не підтримують це 
твердження (див. табл. 3.11). Отже, 
тільки біля третини македонців від-
чувають ностальгію за соціалізмом і, 
можливо, погодилися б з тим, що мож-
на повернутися до минулого ладу.

Таблиця 3.10.
Чи згідні Ви із твердженням, що 

тільки соціалізм є справедливою сис-
темою? (у %)

 Партія, за яку голосував у 1998 
р.

 СДСМ ЛДП ВМРО-
ДПМНЄ ПДП ДПА ДА 

Разом
Так 54 48,5 41,8 9,9 
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3,8 35,0 36,1
Ні 43,9 48,5 56,0 87,9 

95,9 63,2 61,4
Не знаю 2,0 2,9 2,3 

2,2 0,4 1.7 2,5

Це видно також із розподілу відпо-
відей з приводу наступного тверджен-
ня: “Зміни у суспільстві шкідливі”. 
Так, тільки 22% опитаних погодилися 
із цим твердженням, а 75% респонден-
тів висловилися проти.

Незважаючи на складну економіч-
ну ситуацію, більшість македонців 
все-таки за демократичний розвиток 
країни і згідні з тим, що суспільні змі-
ни необхідні. Хоча значна частина гро-
мадян Македонії скептично ставиться 
до суспільних змін. Це переважно ті, 
хто голосували за СДСМ, — 41% і 31% 
тих, хто голосували за дрібні партії. 
Вони вважають, що зміни у суспіль-
стві шкідливі. Разом з тим, майже 80% 
респондентів віком 18-29 років із та-
ким твердженням не згідні. Ідентич-
ні результати (80%) серед опитаних 
респондентів-албанців і серед людей з 
вищою освітою та службовців. Не згід-
ні з твердженням, що суспільні зміни 
шкідливі, 84% респондентів, які голо-
сували за ЛДП, 88% — які голосува-
ли за ПДП, 85% — які голосували за 
ДА і 84% — які голосували за ВМРО-
ДПМНЄ  . 

 Наведені дані дають можливість 
проілюструвати деякі характерні риси 
політичної культури громадян Маке-
донії та їх ставлення до нових ціннос-
тей у перехідний період.

Як уже відзначалося вище, порів-
няльні дані соціологічних досліджень 
свідчать, що для політичної культури 
громадян Македонії характерні еле-
менти авторитарної свідомості. Одним 
із індикаторів авторитарної свідомості 
є прихильність до одного політичного 
лідера, який уособлює в собі державу й 
управління. 82,8% громадян Македонії 

вважають, що державою повинна керу-
вати одна людина . З цим погоджуєть-
ся 80% респондентів-чоловіків і 86% 
респондентів-жінок. “ Так” відповіли 
75,6% респондентів з вищою освітою 
відповіли, 83% - з середньою освітою і 
з основною – 87,2% (див. табл. 3.12.) 

Таблиця 3.11.
Чи згідні Ви із твердженням, що 

державою має керувати
одна людина?
 Освіта

 Основна Середня 
Вища Разом

Так 87,3% 83,1% 75,4% 82,8%
Ні 12,3% 16,5% 24% 16,7%
Без відповіді
 0,5% 0,5% 0,7% 0,5%

Одним із часто використовуваних 
індикаторів для визначення елементів 
авторитарної свідомості є ставлення до 
політичних лідерів. Так, на запитання 
”Чи потрібно слухати і поважати полі-
тичних лідерів?” 58,4% опитаних рес-
пондентів відповіли “так” і 39,9% - “ні”. 
Громадяни Македонії старшого поко-
ління виявили більш лояльне ставлен-
ня до політичних лідерів, ніж молодь і 
громадяни середнього віку . Це дослі-
дження демонструє заполітизованість 
молодого покоління і великою мірою 
схильність молоді до ідеалізації полі-
тичних лідерів. 

Одним із індикаторів прояву авто-
ритарних рис у політичній культурі 
громадян Македонії є ставлення до 
цензури. 43% респондентів не згідні 
із твердженням, що цензуру треба за-
боронити. На запропоноване наступне 
твердження: “Цензура корисна, бо на-
род не здатний відрізнити, де добро, 
а де зло” 45% респондентів відповіли 
“так”, але 55% респондентів висло-
вилися проти. Коли запропонували 
твердження “Цензура  добра, коли її 
здійснюють компетентні люди”, то 
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кількість згідних із таким тверджен-
ням зросла до 68%. Отже, “якщо цен-
зура компетентна”, то з нею можна 
змиритися .

Результати досліджень й у інших 
республіках колишньої Югославії по-
казують, що майже у багатьох регіонах 
переважають авторитарні орієнта-
ції. За шкалою від 1 до 3 середнє зна-
чення поширення авторитаризму тут 
складає 2,44. Серед основних етнічних 
груп колишньої СФРЮ албанці і ма-
кедонці найбільш авторитарні. Вище 
середнього показник авторитаризму у 
словенців, а у сербів цей показник тро-
хи нижче середнього. Відзначимо, що 
ті, хто вважали себе югославами (в ет-
нічному розумінні), найменше за всіх 
схильні до авторитаризму .

Таблиця 3.12
Чи згідні Ви із твердженням, що 

державою має керувати
 одна людина?
 Вік Разом
 18-29 років 30-39 років 

40-49 років 50-59 років П о н а д 
60 років 

Так 54,0% 57,1% 55,7% 65,7% 
65,0% 58,5%

Ні 44,8% 40,0% 43,46% 32,8% 
33,1% 39,9%

Без відповіді 1,2% 2,9% 
0,8% 1,5% 1,8% 1,6

Переважання авторитарних по-
глядів можна розглядати як результат 
економічної кризи, яка супроводжу-
ється делегітимацією всієї системи 
інститутів. Авторитаризм пов’язують 
також з ”домодерним” способом жит-
тя. У свідомості албанців-мусульман і 
турків-мусульман, домінують норми 
і цінності ісламу, де нормою є повага 
до вищестоящих у соціальній ієрархії, 
пріоритет кланових і групових інтер-
есів над інтересами особистості, що і 
визначає їх соціально-політичну по-
ведінку.

 Відродження авторитаризму у сві-
домості громадян емпірично підтвер-
джується і в інших посткомуністичних 
країнах. Така ситуація дає соціально-
психологічний грунт для політиків-
демагогів: якщо у суспільстві багато 
прихильників авторитаризму, то легше 
використовувати маніпуляції, розду-
ваючи колективні страхи. Так, С. Флере 
вважає, що багатопартійна демократія 
і м’який “перехід” до неї “врятували” 
Словенію та Македонію від можливо-
го встановлення етноцентричного ре-
жиму і конфліктної політики (Македо-
нію тільки на деякий час). Разом з тим 
перехід до демократії не є культурно- і 
соціально-психологічно глибоко уко-
рінений в середовищі будь-якого етно-
су. Навпаки, це питання в основному 
вирішувалося всередині еліти, де пере-
важали, або не переважали, помірко-
вані сили . Внаслідок того, що політич-
ні еліти у посткомуністичних країнах 
виступають заручниками минулого, 
вони стали відповідно “дволикими”. 
З одного боку, вони намагаються від-
новити традиційні цінності, які відно-
сяться до межі ХІХ-ХХ ст. і створити 
нетрадиційні політичні системи, де 
авторитарні цінності із минулого пе-
рекривають демократичні цінності. З 
іншого боку, щоб переконати суспіль-
ство в ефективності демократії, вони 
повинні переймати способи поведінки 
еліти у Західних демократіях. Але у 
багатьох дослідників складається вра-
ження, що еліти посткомуністичних 
країн тільки формально демонструють 
прихильність до демократичних норм, 
а насправді вони для них чужі.

Отже, різні соціальні групи у ма-
кедонському суспільстві мають різні 
погляди на перспективи демократії в 
країні, а посткомуністична свідомість 
громадян настільки є неоднозначною, 
наскільки неоднозначним є перехід до 
демократії.



37

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Наталія Стрельчук

Джерела
1. Ділігенський В. Вказ. праця. - С.78.
2. Дослідження проведено Social 
Research Council’s EastWest Program у 
1993-1994 рр. у 8 країнах.
3. Хербуд Р. Политические, 
экономические и культурные 
ограничения процесса демократизации  
Переход к демократии стран Центральной 
и Восточной Европы в сравнительной 
перспективе… С. 51.
4. Хербуд Р. Политические, 
экономические и культурные 
ограничения процесса демократизации  
Переход к демократии стран Центральной 
и Восточной Европы в сравнительной 
перспективе… С. 53.
5. Ванковська Б. Глобалізація через 
македонську призму. – С.78-79.
6. Симоска Е. Елементи на авторитарната 
свест каj граѓаните //Политичката култура 
на граѓаните во Република Македониjа 
/Емилия Симоска и др. – Скопjе, 2001.  
С.12-13.
7. Проект «Політична культура громадян 
Республіки Македонія» травень 1999 р., 
проведене опитування охоплювало 1548 
респондентів (768 чол., 780 жін.).
8. Бабунски К. Социjализам и/или 
капитализам // Политичката култура 
на граѓаните во Република Македониjа 
/ЕмилияСимоска и др. – Скопjе, 2001.  
С.56.
9. Габер Н. Односот на граѓаните кон 
некои аспекти на правно-політичкиот 
систем //Политичката култура на 
граѓаните во Република Македониjа. 
С.111.
10. Симоска Е. Елементи на авторитарната 
свест каj граѓаните. С.21.
11. Там само. С.17
12. Политичката култура на граѓаните во 
Република Македониjа.  С.78.
13. Флере. С. - Ваз. Праця. – С.53-54.
14. Флере С. - Вказ. праця. – С.55.



41

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Олена Яцунська

ЗАКРИТІ ВИБОРЧІ СПИСКИ, АБО 
АХІЛЛЕСОВА П’ЯТА УКРАЇНСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Дискусії щодо запровадження 
пропорційної системи три-
вали в Україні з 1990 р. Проте 

постійні зміни до законодавства про 
вибори народних депутатів України не 
супроводжувалися внесенням відпо-
відних змін до законів, що регулюють 
процедуру підготовки та проведення 
виборів до органів місцевого самовря-
дування. 

На жаль, не відповідає сучасним со-
ціально-політичним реаліям й новий 
закон “Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” [1], який вступив у дію 
1 жовтня 2005 р. і на засаді якого про- 
водилися вибори в органи місцевого 
самоврядування 26 березня 2006 р. 

Хоча експерти вважають, що про-
порційна виборча система наблизить 
самоврядування в Україні до європей-
ських стандартів, досвід виборів по-
казав, що ми маємо більш негативних 
наслідків від її впровадження, ніж по-
зитивних.

На нашу думку, “Ахіллесовою п’я- 
тою” нового закону є система закритих 
списків: доступною є тільки інфор-
мація про перших п’ять членів полі-
тичних сил. Інакше кажучи, виборці 
голосують “наосліп”. Така “закритість” 
дозволила практично всім українсь- 
ким політичним силам внести в свої 
списки так звані “грошові лантухи”, 
прагненням яких було одержання ра- 

зом з мандатом і депутатської недотор-
канності [2]. 

Про привабливість останньої свід-
чить статистика Генеральної прокура-
тури. За вересень-грудень 2005 р. про-
курори різних рівнів подали в місцеві 
ради 514 представлень на притягнення 
депутатів до кримінальної відповідаль- 
ності, але тільки на 73 з них було на-
дано згоду, 326 – відхилені, решта ж на 
даний момент “розглядаються”. Рекор-
дсменами є Донецька, Миколаївська, 
Одеська, Волинська та Хмельницька 
області, де не було видано жодного до- 
зволу на арешт. У Дніпропетровській 
області відхилено 30 з 37 представлень 
прокурорів, у Сумський – 22 з 29, в 
Тернопільській – 14 із 16 [3].

Ми також вважаємо: закриті спис-
ки підвищують рівень комерціалізації 
та криміналізації посад на місцях. За 
деякими даними вартість “прохідних 
місць” за партійними списками коли-
валась від декількох тисяч доларів в 
маленькому місті до 700-800 тис. до-
ларів у Київську міську раду. У містах 
з мільйонним населенням ціни ко-
ливались від 100 до 500 тис. доларів. 
Наприклад, в Одесі, щоб потрапити 
в прохідну частину списку одного з 
популярних там блоків на виборах у 
міську раду, треба було заплатити не 
менше 300 тис. доларів, до облради 
 – 30 тисяч. Зазначимо, що порівняно 
з міськрадами обласні ради були менш 
популярні серед кандидатів, оскільки 

Олена Яцунська
E-mail: yatsunska@yahoo.com
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найбільш вигідні питання, такі, як ви-
ділення землі, приватизація тощо, за-
лишилися в компетенції перших [4].

Досвід виборів показав, що у ви-
борчих списках, починаючи з шостого,  
місця, як правило, посідали кандидати, 
які не були відомі виборцям, і в біль-
шості випадків не мали ніякого відно-
шення до конкретної територіальної 
громади, не знали її проблем і тому не 
несли відповідальності перед мешкан-
цями адміністративно-територіальної 
одиниці за свою діяльність. 

На думку багатьох експертів, нові 
виборчі процедури необґрунтовано 
підвищили роль партійних лідерів, 
оскільки саме вони суттєво вплива-
ли на формування списку кандидатів. 
Наслідком цього стало виникнення 
нового феномену, непотизму* – служ-
бового заступництва родичам, друзям, 
знайомим, “потрібним” людям неза-
лежно від їх заслуг.

Наприклад, у Харківську обласну 
Раду четвертим номером у списку бло-
ку “Народний Союз “Наша Україна” 
(НСНУ) балотувався племінник Пре-
зидента, заступник голови Харківської 
облдержадміністрації, Ярослав Ющен-
ко. Першим номером від Партії Ре-
форми і Порядок (ПРП) в Закарпатсь- 
ку облраду був зареєстрований голо-
ва обласної державної адміністрації 
Олег Гаваши, а його син Дмитро – п’я-
тим номером цієї партії в Мукачівську 
міську Раду. Від Партії Регіонів (ПР) 
в Харківську міськраду балотувались 
брат і донька колишнього голови Хар-
ківської облдержадміністрації Євгена 
Кушнарьова. Отримати мандати Ки-
ївської міськради також намагались 
брат і зять одного з засновників Блоку 
Юлії Тимошенко (БЮТ) Василя Оно-
пенка [5].

Також зазначимо: пропорційна 
система з закритими списками не пе-
редбачає існуючої при мажоритарній 
системі особистої відповідальності 
депутата за певний округ, коли депу-
тат періодично звітував виборцям про 
свою роботу та навіть міг бути відкли-
каний. Відсутність звітності депутата 
порушує все ще діючий Закон України 
“Про статус депутатів місцевих рад” 
[6], а також сприяє ще більшому відда-
ленню влади від народу, руйнуванню 
зв’язку між депутатами та виборцями.

Система закритих списків на облас-
ному і районному рівні не відповідає 
конституційним положенням щодо 
статусу районних та обласних рад, 
які представляють загальні (спільні) 
інтереси мешканців територіальної 
громади [7]. Це привело до свого роду 
дисбалансу: засиллю депутатів від об-
ласних і районних центрів та відсут-
ності представників інших територі-
альних одиниць. 

Ще одним негативним аспектом 
нової виборчої системи є також право 
кандидатів одночасно висувати свої 
кандидатури до рад різних рівнів. Таке 
багатовекторне балотування практи-
кували багато провідних політиків, 
народних депутатів. Наприклад, мі-
ністр внутрішніх справ Юрій Луценко 
(Соціалістична партія України, СПУ) 
входив до списків Київської міськради 
та Рівненської облради. Голова Фонду 
державного майна Валентина Семе-
нюк балотувалась під другим номером 
від СПУ до Парламенту, а також в Ки-
ївську міськраду. Народний депутат 
Валерій Коновалюк очолював списки 
політичної партії “Трудова Україна” 
(ТУ) до Верховної Ради та Донецької 
обласної Ради. А прізвище колишньо- 
го державного секретаря, лідера Пар-

*Непотизм (від лат. nepos, родовий відмінок nepotis - онук, племінник), призначення римськими 
папами заради зміцнення власної влади на прибуткові посади, найвищими церковними сановника-
ми, виділення земель своїм родичам (перш за все, синам). Набув найбільшого поширення близько 
15-16 ст.; завдяки йому відомими стали прізвища Боргезе, Лудовизи, Борджа і ін. Термін “непотизм” 
став загальним, використовується як синонім “кумовства”.
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тії патріотичних сил України (ППСУ) 
Олександра Зінченка з’явилось у трьох 
різних виборчих бюлетенях: у парла-
ментському, Київської міськради та 
Чернівецької облради. Одночасно ба-
лотувався в Раду і на посаду мера Ки-
єва відомий боксер, лідер громадсько-
го блоку “Пора-ПРП”, Віталій Кличко. 
Цей список можна продовжити [8].

Згідно з українським законодав-
ством реалізувати отриманий пред-
ставницький мандат громадянин 
може тільки в одному з органів, у які 
він обирався, або на посаду сільського, 
селищного чи міського голови. Тобто, 
якщо депутат отримав декілька ман-
датів. він зобов’язаний обрати тільки 
один з них.

Отже, сьогодні в Україні звично 
складається абсурдна ситуація, на-
слідком якої може стати глибока криза 
політичної системи. Участь одних і тих 
самих осіб у виборах різних рівнів од-
ночасно в декількох регіонах може не-
гативно вплинути на якість і без того 
неідеальної роботи органів місцевого 
самоврядування, а також на імідж вла- 
ди в цілому. 

І, нарешті, система закритих спис-
ків дозволила внести в деякі місцеві 
списки “варягів”: київських функціо-
нерів та інвесторів, які мали інтереси 
в окремих регіонах. Наприклад, секре-
тар Ради національної безпеки і оборо-
ни України (РНБОУ) Анатолій Кінах  
очолював списки Партії промислов-
ців та підприємців України (ПППУ) в 
Луганську та Одеську обласні ради [9]. 
Першим номером виборчого списку 
“Опозиційного Блоку “Не Так!” на ви-
борах у Верховну Раду Криму був один 
з лідерів Соціал-демократичної партії 
України (об’єднаної) (СДПУ(о)) Нестор 
Шуфрич. До прохідної частини спис-
ку виборчого блоку “За Януковича!” 
в Криму ввійшли також колишній го-
лова адміністрації Президента Кучми 
Дмитро Табачник, голова “Російського 

блоку” Олександр Свістунов та народ-
ний депутат України Ганна Антоньєва, 
яку пов’язують з горілчаною компані-
єю “Артеміда” [10].

У підсумку зауважимо, що за всіх 
переваг пропорційної системи, яка 
може стимулювати інституціоналіза-
цію партій на місцевому рівні, її вико-
ристання на виборах 2006 р. у місцеві 
органи самоврядування було завчас-
ним. Ми вважаємо, що в Україні було 
би доцільно відмовитися від цієї ви-
борчої системи на користь пропорцій- 
ної системи з “відкритими” списками 
(так звана преференційна система). 
Саме вона надасть змогу виборцям не 
тільки проголосувати за список кан-
дидатів певної партії, а й віддати пе-
ревагу певним кандидатам усередині 
цього списку, сприяючи їхньому об-
ранню. Задля цього, голосуючи за спи-
сок, виборець відзначає й кандидатів, 
обрання яких для нього найбажаніше.  
Такий підхід, на нашу думку, сприяти-
ме створенню ефективно діючого міс-
цевого самоврядування в Україні.
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РОЛЬ МЕРІВ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ 
УРЯДІ США 

Опис урядової системи США 
терміном “федеральний”  
(походить з латинської мови 

– “ліга”, “угода”) вказує на те, що це 
система, яка включає співробітництво 
та згоду не тільки в різноманітних 
органах у горизонталі, але також і по 
вертикалі, тобто у значенні, що влада 
та відповідальність поділяються між 
трьома рівнями – нація, штат і муні-
ципалітет.

Історичний розвиток місцево-
го уряду в США. Американська Кон-
ституція створила федеральний уряд 
США. В час, коли писалася Консти-
туція, окремі колонії, які потім пере-
творилися в штати, мали свої уряди, 
які виникли з менших керівних орга-
нів. Більшість функцій уряду була за-
кріплена в Конституції за Конгресом, 
навіть такі як оголошення війни. На-
справді, вона надавала всю влада шта-
там, крім тієї, яка, можливо, могла за-
шкодити всім [1, c.23].

На початку ХІХ ст. відносна моло-
дість та неефективність урядів бага-
тьох штатів разом з нагальністю неви-
рішених проблем, з якими зіткнулася 
американська нація, наштовхнули на 
думку, що місцеві уряди зможуть як-
найкраще справитися з ними. Уряд 
округу (county) став центром адмі-
ністрації та поширення інформації. 
Насправді, і зараз округ залишається 
базовою політичною категорією, хоча 
зараз у ньому зосереджено значно 

більше влади, як правило, у сільській, 
ніж у міській місцевостях, де більшість 
повноважень сьогодні належить об’єд-
наним муніципалітетам. Стосунки 
між урядом штату та місцевим уря-
дом, незважаючи на природу та стиль 
останнього, не є ідеальні. Місцеві уря-
ди розриваються між потребою біль-
шої незалежності для виконання своїх 
функцій і потребою у фінансуванні від 
вищих урядових кіл з більшими по-
вноваженнями для їх виконання.

Розвиток поняття населеного пунк-
ту (одиниці) у формі округу, з яким 
ідентифікуються його громадяни 
практично до деякої міри набувало 
зростання відчуття ролі штату більше, 
ніж нації в цілому, як більшого симво-
лу ідентичності. Цікавим був факт, що 
тільки після закінчення Громадянсь- 
кої війни американці почали викорис-
товувати термін “Сполучені Штати” як 
власну назву, яка вживається з дієсло-
вом в однині.

У цілому, місцеві уряди в Америці 
змодельовані з британської системи 
(прототипом були графства – ‘shires’) 
виборних рад. Різниця полягає в тому, 
що в американській системі присут-
ній також сильний виконавчий рівень. 
Місцеві органи влади в США є тери-
торіальними або корпоративними. 
Прикладами територіальних одиниць 
є округи або місцеві шкільні округи. 
Корпоративний орган влади діє на 
основі статуту, який наданий штатом 
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для міста, містечка або села; ці міські 
статути подібні на конституції, тільки 
значно меншого масштабу. Такі стату-
ти затверджуються законодавчою вла-
дою штату, і вони не повинні вступати 
в протиріччя із законами штату.

Певними винятками із повної гар-
монії з реаліями штату можуть бути 
випадки, коли корпоративні уряди 
набували певної форми “гомруля” 
(самоуправління) і могли змінювати 
свій склад і закони, а уряд штату не 
може заборонити цього. У таких ви-
падках закон штату переважає, і кон-
флікту не виникає. Іншими словами 
міста можуть адаптувати закони шта-
ту для своїх потреб, але не до такого 
ступеня, щоб виникали протиріччя. 
Відносини у плані делегування по-
вноважень є дуже ієрархічними у по-
рівнянні з відносинами “федеральний 
уряд – штат” [2, c.74-82].

Широкомасштабне залучення на-
ціонального уряду в справи урядів 
нижчого рівня, що було результатом 
втілення програми Ф.Д.Рузвельта “Но- 
вий курс” у 30-х рр. минулого століт-
тя, не обмежувалося штатами. Новий 
“кооперативний” федералізм призвів 
до таких подій, як прийняття закону 
про “Загальний розподіл прибутково-
го податку” (General Revenue Sharing 
Act) 1972 року, згідно з яким частина 
прибуткового податку поверталася до 
місцевих урядів та урядів штату. Дея-
кі місцеві уряди, як от міст Баффало, 
Нью-Йорк, Оклахома Сіті ще й зараз 
залежать від федерального фінансу-
вання. Але важливим аспектом цього 
процесу є те, що цілі, які визначає для 
фінансування федеральний уряд, не 
завжди співпадають з тими напряма-
ми та потребами, які визначають міс-
цеві уряди. Такі розбіжності в точках 
зору та у визначенні пріоритетів часто 
приводять до знаходження компромі-
сів для плідної співпраці. Положення 
Конституції про те, що федеральний 

уряд не може нав’язувати свої повнова-
ження штатам, останнім часом вважа-
ється показником росту незалежності 
штатів і місцевих органів; наприклад, 
місцева поліція не може виконувати, 
на вимогу федерального уряду, незна-
чні адміністративні завдання [1, c.44].

Те, що було чіткою демаркацій-
ною лінією між різними рівнями уря-
ду (місцевими та вищими) в США в 
якийсь час, пізніше стало значно мен-
ше помітним.

Сьогодні існує близько 3100 окру-
гів (county), більшість з яких приміські 
або сільські. Немає такої частини шта- 
ту, яка б одночасно не була частиною 
округу, за винятком такого штату як 
Вірджинія, де місто може бути неза-
лежним, тобто не частиною округу. 
В Америці такі міста, як Нью-Йорк, 
складаються більше, ніж з одного 
округу: кожен із його 5 районів (boro-
ugh) є округом. В Луїзіані видно вплив 
Франції у поділі на округи (parish). Не-
зважаючи на різні терміни всі ці адмі-
ністративні одиниці сформовані з єди-
ними намірами та цілями як органи 
місцевої влади. Штат Аляска також по-
ділений на borough, як Нью-Йорк, а не 
на county, як інші штати [3, c.120-127].

Форми місцевого уряду в США. 
Близько 80% американців прожива-
ють у мегаполісах, їх передмістях, а 
також малих містах. Усі потреби лю-
дей, які живуть – від поліції до при-
бирання території та покращення 
санітарних умов, від освіти до проти-
пожежної безпеки, житлових проблем 
і громадського транспорту – перебу-
вають у сфері відповідальності урядів 
міст. У широкому сенсі існує три фор-
ми управління міськими одиницями:  
1) мер – міська рада, 2) комісійна фор-
ма, 3) менеджер міста або міської ради 
[4, c.53; 5, c.187].

Перша форма правління, яка є най-
старішою з трьох, має мера та міську 
раду, що складається з певного числа  
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членів, яких іноді називають олдерме-
нами. Ця форма зроблена на кшталт 
форми правління штатом і федераль-
ним урядом. При цій формі мер оби-
рається більшістю, а олдермени іноді 
обираються або в більшості випадків 
вибираються від адміністративних ра-
йонів або виборчих округів. Мер очо-
лює виконавчу гілку влади, головуючи 
на засіданнях міської ради, призна-
чає керівників міських департаментів  
(іноді за згодою міської ради), а також 
є відповідальним за бюджет міста. 
Він може накладати вето на рішення 
міської ради як законодавчого органу 
міста. Зараз розвиваються дві форми 
правління “мер – міська рада” – силь-
ний мер і слабкий мер, хоча вони мають 
однакові характеристики. “Сильний 
мер” може призначати й відправляти у 
відставку керівників міських департа-
ментів; він готує бюджет і може накла-
дати вето на рішення міської ради. У 
1990-і рр. форма “сильний мер – рада” 
була найпопулярніша в містах, де фор-
ма уряду встановлювалася штатом, і 
мала низьку популярність у містах, що 
керувалися автономією, за якою меш-
канці міста мали право за законами 
штату встановлювати форму міського 
уряду [6; 7].

Там, де мер є найвищою посадовою 
особою, за повсякденне управління 
може відповідати адміністратор. За-
конодавчий орган приймає бюджет 
і виробляє загальні засади політики, 
ухвалює рішення та проводить ревізію 
діяльності міського уряду.

У схемі “мер – рада” “слабкий мер” 
має обмежені повноваження у призна-
ченні, звільненні та праві вето, існує 
більше виборних офіційних осіб та ор-
ганів. Розширені юридичні права ради 
не дають меру можливості бути найви-
щою посадовою особою де факто.

Комісійна форма правління у США 
об’єднує групу із щонайменше трьох, 
а часто п’яти або семи посадових осіб  

– представників законодавчої та ви-
конавчої гілок. Така форма також на-
зивається терміном “план Галвестона” 
(Galveston Plan), який походить від на-
зви міста в штаті Техас, де вона була 
започаткована у 1901 р. (До речі це 
місто незабаром відмовилося від цієї 
системи) [4, c.132]. Всі члени такого 
правління вибираються, а кожен член 
очолює певний департамент міста.  
Один з членів такого уряду обирається 
головуючим і може називатися мером, 
але в нього немає додаткових повно-
важень. Історично комісійна форма 
вважається важливим маніфестом у 
напрямку ефективності через залучен-
ня до управління експертів, але дехто 
бачить цю тенденцію в негативному 
світлі – як рух, що позбавляє людей без 
кваліфікації, тобто, робітничий клас 
його впливу.

Ця форма також вважалася етапом 
у розвитку іншої форми муніципаль-
ного уряду – менеджер міста або ме-
неджер ради. Комісії, члени яких мали 
різні інтереси але однакові повнова-
ження, були заздалегідь не схильні до 
досягнення консенсусу при вирішенні 
різних проблем. Прихід до керівництва  
бізнес-менеджера вважався і вважаєть-
ся вирішенням проблеми (зважаючи 
на те, що комісійна форма правління 
рідко використовувалася після Першої 
світової війни). Менеджер міста наді-
ляється майже повним спектром вико-
навчої влади, включаючи забезпечення  
правопорядку та надання послуг. Він 
втілює в життя рішення виборної ради 
з різноманітних питань управління та 
політики, а також виробляє бюджет 
міста. Менеджер не обирається, а при-
значається на свою посаду і в нього не 
існує терміну перебування на займа-
ній посаді, а виконує свої обов’язки до 
тих пір поки відповідає вимогам місь-
кої ради [6].

Іншими формами місцевого управ-
ління в США є міські збори, збори 
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представників міста, містечко, округ 
і село.

Міські збори були феноменом шта-
тів Нової Англії. Не рідше одного разу 
на рік зареєстровані виборці міста зу-
стрічалися на відкритих засіданнях 
для обрання посадових осіб, обгово-
рення проблем і прийняття місцевих 
законів. На них вирішувалися такі 
проблеми: встановлення податків, 
бюджет, будівництво житла та доріг. 
Членів ради називають також членами 
міського управління або селектменами 
(selectmen), наглядовою радою, місь- 
кою радою тощо [5].

Система міських зборів представ-
ників дуже схожа на міські збори, за 
винятком того, громадяни, які прихо-
дять на збори та беруть участь у дис-
кусіях, не мають права голосувати, а 
це право належить тільки вибраним 
представникам.

У містечках керує, як правило, мер 
і три, чотири чи п’ять виборних членів 
комітету, які мають ту законодавчу  
владу, якої не має мер. Для здійснення 
виконавчих функцій може бути при-
значений адміністратор. Що стосуєть-
ся округу (borough), то мер і шість чле-
нів ради обираються під час виборів. 
Рада – законодавчий орган, а мер 
призначає посадових осіб, які від-
повідають за різні ділянки життєді-
яльності населеного пункту. Під час 
голосувань у раді мер має право ви-
рішального голосу. 

У селі, як правило, обирається опі-
кунська рада в складі п’яти членів, 
один з яких має повноваження мера.

Участь приватного сектора. В 
муніципальному уряді США існують 
дві значні проблеми: 1) поділ терито-
рії міст поміж різними міськими уря-
дами (як от Нью-Йорк); і 2) зниження  
податкової бази та зменшення доходів 
міст через те, що середній клас пере-
селяється до передмість. Нездатність 
податку на нерухомість підтримувати  

фінансовий стан внутрішніх міст при-
вела до інших видів оподаткування, 
включаючи торгівельні та транспорт-
ні. За останні десять років були розро-
блені та втілені в життя спеціальні фе- 
деральні програми та програми штатів 
для стимулювання інвестицій приват-
ного сектора в розвиток інфраструкту-
ри американських міст. Напрямками 
та цілями посилення співпраці між 
приватним та громадським сектора-
ми були: кредити для сплати податків 
або звільнення від сплати податків у 
місцевій торгівлі та прибутковому по-
датку; податкові скидки; безподаткові 
муніципальні облігації; а також фінан-
сування забезпечення питною водою з 
бюджету штату.

У 1999 році була прийнята про-
грама “Акт транспортної рівності для 
ХХІ ст.” (The Transportation Equity Act
for the 21st Century /TEA-21/), яка стала 
найбільшою інвестиційною програ-
мою США і за допомогою якої будуть 
знайдені шляхи доступу приватного 
сектора до федеральних ресурсів через 
нове законодавство, інфраструктуру 
державних банків і відновлювальні 
фонди. Гранти попередніх десятиліть 
дали дорогу приватним інвестиціям  
і ширшому контролю з боку місцевих 
урядів; понад 250 фінансових програм 
стали доступними для розвитку тери-
торій міст і будівництва соціального 
житла. Понад 100 млрд. доларів виді-
лено для міського транспорту згідно 
TEA-21, а Нью-Йорк, отримуючи тіль- 
ки 200 млн. доларів для інфраструкту-
ри водопостачання, отримав додатко-
во кредитів на суму 460 млн. доларів 
[5, c.303-318]. 

Із викладеного вище видно, що ме- 
ри населених пунктів відіграють ви-
рішальну роль у муніципальних уря-
дах США. На наш погляд, система са-
моуправління населеними пунктами 
в США заслуговує детальнішого ви-
вчення з огляду на те, що вона надає 
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значно більших владних повноважень 
місцевостям.
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Українське суспільство вже кілька- 
надцять років поспіль перебуває в 
стані постійної трансформації. Пере-
хід від старої суспільно-економічної 
моделі радянського зразка до сучасної 
демократії за визначенням не може від-
буватися безболісно. Тим більше, що 
громадськість далеко не завжди чітко 
усвідомлює стратегічні цілі політич-
ного керівництва і навіть висловлює 
сумнів у наявності таких цілей взага-
лі. Загальні розмови про демократію 
вже не викликають колишнього за-
цікавлення і суспільство вимагає від 
представників політичної науки роз-
робки зрозумілих критеріїв, відпо-
відність яким і визначатиме, чи в 
країні насправді розвивається демо-
кратія і якими є темпи та спрямування 
цих процесів.

У Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича працює 
група дослідників-політологів, котрі в 
тій чи іншій мірі вивчають сучасні по-
літичні процеси в Україні, цікавляться 
демократичними процесами в світі. Їх 
творчий потенціал дозволяє глибоко 
дослідити проблеми, що постали перед 
молодою українською демократією і 
дійти як певних теоретичних узагаль- 
нень, так і виробити ряд практичних 
висновків та рекомендацій, необхід-
них для подальшого поглиблення  
суспільних змін. Чернівецька міська 
громадська організація ”Буковинська 
партнерська агенція” виступила іні-
ціатором спільного проекту, присвя-
ченого вимірам демократії, і запро- 
понувала провести його обговоре- 
ння науковцями.

Таке обговорення відбулося 27 
вересня 2006 року під час засідання 
круглого столу “Виміри демократії” 

в Чернівецькому національному уні-
верситеті. Розпочинаючи диску- 
сію, керівники Буковинської парт-
нерської агенції А.М. Анциперов та 
В.Є. Зав’ялов підкреслили, що впро-
довж майже восьми років ця громадсь- 
ка організація розробила понад два 
десятки проектів, спрямованих на під-
тримку громадянського суспільства. 
У роботі над багатьма з них брали ак-
тивну участь політологи та історики, 
що працюють на декількох кафедрах  
Чернівецького національного універ-
ситету.Новий проект передбачає за-
лучення чималих наукових сил і, в ра- 
зі його успішного виконання, може 
дати помітний суспільний ефект.

У виступі професора В.П. Фісано-
ва наголошувалося, що демократія 
є лише інструментом, за допомогою 
якого формується поле свободи осо-
бистості. Певні критерії її оцінки та 
методи вимірювання вже існують – на-
приклад, свобода ЗМІ чи електораль- 
ного процесу. А український варіант 
електоральної демократії повертається 
до науковців недослідженими форма-
ми і це вимагає поглибленого та відпо-
відального вивчення об’єкту. Насам-
перед необхідно вивчити ставлення 
громадян України до ідей демократії 
взагалі, щоб визначити, наскільки до-
свід мультикультуральних груп фор-
мує сучасні уявлення про демократію. 
Адже у різних регіонах він помітно різ-
ниться, досить згадати хоча б Донецьку 
область. Виміри демократії в Україні 
можливі, але навряд чи потрібно шу-
кати якійсь інтегральний індекс, слід 
починати з конкретних досліджень.

Продовжуючи цю думку, доцент 
І.Г. Буркут зазначив: до сучасної Укра-
їни не зовсім підходять інструменти 

ВИМІРИ ДЕМОКРАТІЇ
(Матеріали круглого столу “Виміри демократії” від 27 вересня 2006 року)*

*Матеріал до друку підготовлений доцентом І.Г. Буркутом і кандидатом фізико-математичних 
наук Б.І.Гуцуляком
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вимірювання демократії, що застосу-
ються на Заході, бо процеси у нас ще 
дуже різняться від процесів у країнах 
традиційної демократії. Громадянське 
суспільство лише формується (Пома-
ранчева революція прискорила таке 
формування, але не завершила його), 
про верховенство права в Україні мову 
вести передчасно, не все ясно і з рин-
ковою економікою. Замість цивілізова-
ної політичної конкуренції іде скоріше 
політична боротьба в марксистсько-
ленінському розумінні цього терміну.  
Тому варто уважно віднестися до кри-
теріїв та індикаторів демократії, щоб 
вибрати найбільш адекватні з них для  
реально існуючих українських умов.

Далі дискусія спрямувалася у русло 
обговорення тих результатів вимірю-
вання демократії, які досягнуті світо-
вою політичною наукою. Професор 
В.І. Бурдяк підкреслила, що демокра-
тичний аудит широко застосовується  
в політології, й тут існують чималі 
напрацювання. Так, індикатори де-
мократії розроблені скандинавським 
вченим Натаном Ханеном, а Роберт 
Даль започаткував цінніснийпідхід до 
демократії. Чимало корисного можна 
запозичити і в представників інсти-
туціонального підходу, який вивчає 
узгоджені та неузгоджені політичні 
системи. Нам варто врахувати роботи 
попередників, беручись за аудит демо-
кратії в Україні – такий висновок зро-
била дослідниця. 

Ідею про визначення статусу демо-
кратії у сучасному світі за допомогою 
кількісних показників підтримала до-
цент Н.Ю. Ротар. Значна частина її ви-
ступу була присвячена “вимірюванню” 
політичної конкуренції, причому ці 
процеси в сучасній Україні оцінювали-
ся як закриті й гострі. А їх вимірювати 
досить важко. Як важливий критерій 
вимірювання демократії було запро-
поновано інформаційну відкритість 
влади. Увагу зверталося і на такий кри-

терій, як політична участь громадян 
– він чітко операціонізований, що до-
зволяє вимірювати його за допомогою 
кількісних показників. Для вимірю-
вання демократії, зокрема, необхідно 
визначати політичну компетентність 
громадян. Це можна робити через ви-
вчення діяльності громадських ор-
ганізацій, ЗМІ та інституту політич- 
ної експертизи.

У виступі асистента М.М. Гуйтора 
мова йшла про різницю між поняття-
ми демократії як політичного режиму 
і форми організації суспільного життя,  
причому критиці піддавалася сучасна 
пропорційна система виборів до пар-
ламенту як не відповідна моделі демо-
кратичного розвитку. Критично оці-
нювався і стан свободи преси в Україні 
в зв’язку з великою кількістю замовних 
матеріалів, що оприлюднюються нею.

Доцент І.М. Мельничук підкрес-
лив, що в обговоренні головним чином 
йдеться саме про організацію суспіль- 
ного життя, а розглянуті критерії не 
підходять під тип політичного режи-
му. Адже ринкова економіка може іс-
нувати і при авторитарному режимі, 
як і штучна політична конкуренція.  
Не варто екстраполювати  на наші умо-
ви те, що працює десь: в Україні воно 
може і не спрацювати. У 80-90-х рр. 
були дуже популярними дослідження 
індексів демократії. З того часу від-
булися певні зміни – в сучасних умо-
вах громіздкі дослідження на зразок 
тих, що проводив “Фрідом хаус”, втра- 
чають своє значення, натомість все 
важливішими є конкретні проекти. 
Серед критеріїв та індикаторів варто 
виділити найважливіші: виборча сис-
тема, політична система, формування 
громадянського суспільства. Саме че-
рез громадянське суспільство можна 
контролювати дії влади, бо участь у ви-
борах і контроль над діями влади – це 
зовсім інші речі.

У виступі доцента А.І. Горука 
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йшлося про існування в Україні 
двох ідентичностей національно-
культурного порядку – східної со-
вєтизованої та західної націона- 
лістично-демократизованої. Цей від-
значений свого часу відомим пуб- 
ліцистом і політологом Миколою Ряб- 
чуком факт необхідно враховувати 
при проведенні досліджень демократії 
в нашій країні. Крім цього, в Україні 
ще не сформовано таких стримува-
чів агресії (національної, релігійної, 
класової), які існують в країнах тра-
диційної демократії – громадських 
організацій англо-американського зра- 
зка або профспілок з їхньою специфіч-
ною роллю у Франції чи Італії. Варто 
звернути увагу на відсутність в укра-
їнському суспільстві інтегрованого 
відчуття безпеки, яке може слугувати 
одним із показників рівня розвитку 
демократії в суспільстві. А воно вклю-
чає як індивідуальну фізичну, так і 
сімейну, колективну, групову безпеку 
на рівні, можливо, навіть культурної 
ідентичності.

Асистент А.М. Гев’юк розглянув пи-
тання про те,  наскільки адекватними 
є світові стандарти вимірювання демо-
кратії сучасним українським умовам. 
Підкреслювалося, що в нашій країні 
вже діють певні критерії, наприклад 
– моніторинг свободи слова в Україні. 
Але треба розробляти власні підходи 
до вимірювання демократії, викорис-
товуючи при цьому найважливіші еле-
менти світових стандартів.

При підведенні підсумків диску-

сії А.М. Анциперов підкреслив, що 
необхідно визначити поняття “демо-
кратія” та його складові, тоді можна 
зрозуміти – чи існує в сучасній Украї-
ні таке реальне явище, або цим словом  
користуються лише для маніпуляцій 
суспільною свідомістю. Найважли-
вішим є з’ясування того, наскільки 
демократії дає певні гарантії, пра-
ва, свободи і переваги пересічно-
му громадянину в його щоденно-
му житті. У США, наприклад, існує 
така думка: рівень демократії вимі-
рюється рівнем доступу до кредитів. 
Іншими словами, отримуючи кредит, 
американець покращує своє життя, і це 
є демократично. Варто розробити по-
дібні чіткі й зрозумілі критерії і у нас. 
Самореалізація громадянина у зна-
чній мірі залежить від того, наскільки 
демократично працює система націо-
нального і регіонального управління. 
Коли будуть розроблені показники, що 
дозволять вимірювати життя конкрет-
них громад, територій та регіонів, це 
дасть демократичний інструментарій 
впливу на покращення життя самих 
громадян. Саме на це і спрямовується 
наш майбутній проект.

Завершуючи обговорення В.Є. За- 
в’ялов оголосив, що Буковинська парт-
нерська агенція у тісній співпраці з 
вченими-гуманітаріями започатковує 
проект “Аудит демократії в Україні” з 
подальшим відкриттям відповідного 
центру при кафедрі міжнародної ін-
формації Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича.
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ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК 
ПРОБЛЕМА ПОЛІТОЛОГІЇ:
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Останнім часом електораль-
ний процес як проблема по-
літології зміщується в центр 

уваги дослідників. Цьому безумовно 
сприяли та сприяють ті неординарні 
події політичного життя України, свід-
ками та учасниками яких ми всі були 
в 2004 та 2006 роках. Президентська 
та парламентська виборні кампанії в 
нашій країні яскраво актуалізували 
необхідність нових наукових пошуків 
в галузі електоральної політології, які 
б дозволили отримати адекватні від-
повіді фахівців з політичної науки на 
виклики часу.

На якому етапі знаходиться вивчен-
ня електоральних процесів в українсь- 
кій та російській політології? Праці 
яких основних авторів можна виокре-
мити у цьому контексті? Які основні 
теоретичні підходи до вивчення цієї 
проблеми запропонували вчені? Засто-
сування яких методологічних засад є 
найбільш перспективним? На ці запи-
тання має дати відповідь дана стаття. 
Звісна річ, автор далекий від того, щоб 
претендувати на вичерпність викладу 
багато в чому неосяжного матеріалу. 

Отже, виходячи з хронологічного 
принципу, розпочнемо розгляд най-
більш значущих наукових праць з про-
блеми електорального процесу. Однією 
з перших у вітчизняному суспільствоз-
навстві робіт, присвячених виборчому 
процесу стало науково-популярне ви-
дання В.Бебика “Як стати популярним,  

перемогти на виборах і утриматись на 
політичному Олімпі: Соціопсихоло-
гія і технологія політичної боротьби.” 
(К., 1993). Цінність даної праці полягає 
в тому, що автор розглядає виборчий 
процес з точки зору культурологічного 
підходу, приділяючи велику увагу осо-
бливостям національної ментальності 
та політичної (фактично електораль-
ної) культури українських виборців, 
пропонуючи обов’язково враховувати 
специфіку національної психології ви-
борців. 

Фундаментальною працею, яка без-
посередньо присвячена всебічному ви-
вченню феномену електоральної куль-
тури, є дисертація на здобуття вченого 
ступеня доктора політичних наук ро-
сійського дослідника Ігоря Микола-
йовича Гомерова (м. Новосибірськ) 
“Електоральна культура: політологіч-
ний аналіз”, яка була успішна ним за-
хищена в Московському державному 
університеті ім. М.В. Ломоносова в 
1995 році. В цій роботі міститься ціка-
ва версія осмислення суті, побудови, 
способів функціонування електораль- 
ної культури, її місця та ролі в струк-
турі політичної культури та виборчому 
процесі. І.М.Гомеров в рамках підходу 
системно-архітектурного моделюван-
ня запропонував робоче визначення та 
власну концепцію електоральної куль- 
тури, впровадив поняття “електораль-
ні орієнтації”, узагальнив існуючі в на-
уковій літературі засоби моделювання 
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політичних виборів, електорального 
середовища, виокремив психологічні, 
економічні, політичні, духовні факто-
ри, які впливають на вибір електорату. 
І.М.Гомеров в своїй роботі також вия-
вив найбільш характерні для сучасної 
електоральної культури іміджі пре-
тендентів на виборні посади, життєвий 
цикл даних конструктів, проаналізу-
вав базові моделі просування канди-
датів на політичному ринку, розробив 
відповідні рекомендації щодо проекту-
вання, стратегічного планування елек-
торальних кампаній в транзитивних 
(перехідних) суспільствах. Російський 
дослідник розглядає електоральну 
культуру як систему, яка моделює 
іншу систему – політичні вибори. При 
цьому він розуміє під моделюванням 
“певну функцію однієї системи (елек-
торальної культури) по відношенню до 
іншої системи (політичних виборів). 
Суть цієї функції полягає в тому, що 
одна система (електоральна культура) 
представляє (заміняє, заступає) іншу 
систему (політичні вибори) таким чи-
ном, що між представляючою (заміня-
ючою, заступаючою) системою та сис-
темою, яку представляють (заміняють, 
заступають) – політичними виборами 
встановлюється подібність (відповід-
ність) за низкою найбільш істотних 
ознак” [2: 25].

Однією з перших робіт українських 
дослідників, яка в повній мірі була 
присвячена проблемі електоральної 
культури була дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата соціо-
логічних наук О.В. Князєвої “Електо-
ральна поведінка як соціокультурне 
явище”, яка була захищена в Харків-
ському національному університеті ім. 
В.Н. Каразіна в 1996 році. Використо-
вуючи соціологічний підхід, в цій ро-
боті автор визначає основні об’єктивні 
та суб’єктивні фактори, які впливають 
на поведінку виборців, подає типоло-
гію електоральної поведінки, виявляє 

соціально-демографічні, професійні 
характеристики кандидатсько-депу-
татського корпусу Рад різних рівнів, 
наводить необхідну інформаційну 
базу для прогнозування результатів 
голосування.

Великий внесок, який важко перео-
цінити, зробив у вивчення насамперед 
іміджу політиків в електоральному 
процесі, виборчих технологій та інших 
проблем, пов’язаних з культурою полі-
тичних виборів відомий вітчизняний 
автор Г.Г. Почепцов. Серед його багато-
чисельних робіт в контексті нашої теми 
виділяються: “Професія іміджмейкер” 
(К., 1998), “Іміджелогія : теорія і прак-
тика ” (К., 1998), “Психологічні війни” 
(М., 2000), “Інформаційні війни” (М.-
К., 2000), “Комунікативні технології 
двадцятого століття” (М., 2002), “Па-
блік рилейшнз, або як успішно управ-
ляти громадською думкою” (М., 2003), 
“Пропаганда і контрпропаганда” (М., 
2004), “Інформаційна політика” (К., 
2006) та ін. Використовуючи великий 
фактологічний матеріал, професор Г.Г. 
Почепцов робить цікаві теоретичні 
узагальнення та постійно пропонує 
корисні ідеї з модернізації іміджевих 
стратегій та оптимізації стратегій ви-
борчих кампаній, спираючись на бага-
тий досвід західних демократій.

Помітною подією у вивченні про-
блеми політичних виборів в Україні 
став вихід у світ навчального посібни-
ка С.Г.Рябова, який так і називається 
“Політичні вибори” (К., 1998). В цьому 
виданні відомий український політо-
лог викладає історію політичних вибо-
рів, узагальнюючи світовий та вітчиз-
няний досвід. Разом з тим, С.Г. Рябов 
розкриває сутність та головні законо-
мірності виборчого процесу, тогочасні 
норми й вимоги щодо його здійснення 
згідно із законодавством України.

Ґрунтовно займається проблемою 
електоральної культури російських 
громадян вчений з Гарвардського 
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університету В.Я.Гельман. Особливе 
місце в науковій бібліографії посідає 
його лекція “Політична культура, ма-
сова участь та електоральна поведінка. 
Росія в порівняльній перспективі.” В 
ній він розкриває як політична культу-
ра чинить вплив на діяльність росіян 
в політичному процесі, їхній електо-
ральний вибір та активність у вибор-
чих кампаніях. Трансформаційні про-
цеси в електоральній культурі росіян 
розкриваються в його спільній роботі 
з В.П. Єлезаровим “Установчі вибори” 
в контексті російської трансформації” 
( Перший електоральний цикл в Росії 
(1993–1996). – М., 2000.)

Мотиви голосування виборців у 
транзитивних суспільствах виклада-
ються в статтях Н. Міліневського “За-
лежність політичного вибору від рівня 
політичної культури виборців” (Полі-
тична культура демократичного сус-
пільства: стан і перспективи в Україні: 
Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 
26-27 лютого 1998 р.- К., 1998), Є.Воз-
несенської “Ірраціональність політич-
ного вибору: красивих обирають ... 
частіше” (Персонал. - 2000. - №4).

Етапною роботою для розвитку 
електоральних досліджень в Украї-
ні стала стаття О.Нельги “Соціологія 
виборчого процесу: проблеми станов-
лення”( Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. - 2000. - №2), в якій автор 
доводить необхідність нагальної по-
треби виокремлення в соціології від-
галуження “соціології виборчого про-
цесу” або “електоральної соціології”. 

Окремо слід відзначити роботу 
О.Вишняка “Електоральна соціоло-
гія: історія, теорії, методи” (К., 2000), 
в якій доволі повно викладаються за-
хідні теорії та методи дослідження 
електоральних процесів, в тому числі 
й проблема електоральної культури.

Доволі цікаві узагальнення вітчиз-
няного та іноземного досвіду прове-
дення виборчих кампаній містяться 

в роботах українських політологів 
Ю.Сурміна та Д.Наріжного “Виборчі 
технології” (Дніпропетровськ, 2001) та 
колективній роботі “Сучасний вибор-
чий PR” (Cєверодонецьк, 2001).

Серед останніх досліджень виді-
ляється дисертація на здобуття на-
укового ступеня кандидата наук з 
державного управління І.Шкурата 
“Становлення та розвиток політичних 
виборів в Україні (управлінський ас-
пект)”, яка була захищена в Національ- 
ній академії державного управління 
при Президентові України в 2002 році 
та кандидата політичних наук Ю.О. 
Остапця “Регіональні особливості 
парламентських виборів в Україні в 
умовах трансформації політичної сис-
теми суспільства (на прикладі Закар-
патської області)”, яка була захищена 
у Львівському національному універ-
ситеті ім. І. Франка в 2004 році. В цій 
роботі автор досить ґрунтовно аналі-
зує основні напрями електоральних 
досліджень в Україні та Закарпатській 
області, характеризує основні суб’єкти 
виборчого процесу Закарпатської об-
ласті, виявляє зміни в електоральних 
уподобаннях виборців Закарпаття в 
парламентських кампаніях 1994, 1998 
та 2002 років, визначає місце і роль 
структур громадянського суспільства 
в регіональному процесі виборів, з’я-
совує рівень партійної ідентифікації, 
мотивацію електорального вибору на-
селення краю, структуризацію партій-
но-політичних сил Закарпаття. 

Найрізноманітніші аспекти вибор-
чої проблематики, в тому числі й якіс-
ні трансформації в політичній куль-
турі виборців різних регіонів України 
за підсумками декількох виборчих 
кампаній в нашій країні розглядають-
ся у колективній науковій монографії 
“Регіоналізація і вибори як засоби 
удосконалення владних відносин в 
Україні: теорія і практика” (Х., 2003), 
яка була написана під керівництвом 
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проф. В.В. Лісничого. Приємно кон-
статувати, що автор цих рядків теж 
брав участь в цій великій роботі.

Аналізуючи теоретичні прийоми, 
які використовують російські науковці 
при вивченні електоральних процесів, 
необхідно зазначити, що деякі вчені за-
пропонували суто універсалістський 
підхід (технологізм) до вивчення елек-
торального процесу на пострадянсько- 
му просторі, беззастережно перекла-
даючи західні теорії та технології на 
практику колишніх радянських рес-
публік. Подібний підхід знаходимо в 
роботах росіян О.Кудінова “Основи 
організації та проведення виборчих 
кампанії в регіонах Росії. Теорії, мето-
ди, технології, практика” (Калінінград, 
2000), С.Лісовського та В.Євстаф’єва 
“Виборчі технології: історія, теорія, 
практика” (М., 2000), Є.Малкіна та 
Е.Сучкова “Основи виборчих техноло- 
гій” (М., 2002).

Певний теоретичний прорив від 
беззастережного “технологізму” до 
обов’язкового врахування політико-
культурного фактору у виборчих кам-
паніях перехідних суспільств здійсню-
ється у роботах російських вчених: 
А.Ковлера “Виборчі технології: ро-
сійський та закордонний досвід” (М., 
1995), С.Кара-Мурзи „Маніпулювання 
свідомістю” (М., 2001), Е.Макаревича, 
О.Карпухіна “Игры интеллигентов, 
или Социальный контроль масс” (М., 
2003), М.Є. Кошелюка „Технологии 
политических выборов” (СПб., 2004), 
Д.В. Ольшанського, В.Ф. Пенькова „По-
литический консалтинг”. (СПб., 2005), 
Т.Е. Гринберг “Политические техно-
логии: ПР и реклама” (М., 2005). М.Є. 
Кошелюк взагалі розглядає природу 
виборчих кампаній в Росії через при-
зму культурологічного підходу, заува-
жуючи, що “поняття передвиборної 
кампанії набуває статусу складного 
культурного феномену, в якому, як і в 
інших подібних складних феноменах,  

переплітається багато факторів” [27: 15].
Більш-менш детально до розгля-

ду проблеми підходить в своїй статті 
“Електоральна культура: поняття, сут-
ність, структура” (“Грані”. - 2005. - № 
2(40)) вітчизняний фахівець О.С. Зуб-
ченко. В цій роботі автор розкриває 
поняття електоральна культура як ди-
намічного, багатокомпонентного про-
цесу передачі та подальшої легітимації 
політичної влади у рамках певної полі-
тичної культури. О.С. Зубченко вважає 
електоральну поведінку суб’єктивним 
проявом електоральної культури, а 
політичну взаємодію електоральних 
акторів з питань змін у виборчій сис-
темі, норм представництва, створен-
ня передвиборчих коаліцій, об’єднань 
– об’єктивним проявом електораль- 
ної культури.

Зростаючий інтерес до означеної 
проблематики виявляють і вітчизняні 
вчені та фахівці-українологи з інших 
країн. Вагомий внесок в розширен-
ня наших уявлень про природу демо-
кратичного режиму, електоральний 
процес та інші актуальні проблеми 
політичної науки і практики зробив 
Канадсько-український проект “Демо-
кратична освіта”, в роботі якого взяв 
участь й автор цих рядків. Найсуттєві-
шим досягненням цього проекту став 
вихід в світ фундаментального видан-
ня “Основи демократії” (К., 2002). В 
цій колективній праці розглядаються 
історичні аспекти виникнення демо-
кратичного правління, національні 
українські народоправні традиції, 
проблема формування демократичної 
культури в сучасній Україні. 

Комплексні оцінки сучасної культу-
ри українського електорату в контексті 
останніх президентських виборів 2004 
року та відомих подій з ними пов’яза-
них містить спільна колективна робота 
вітчизняних та іноземних політологів 
“Президентські вибори й Помаранчева 
революція: вплив на трансформаційні 
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процеси в Україні” (К., 2005), в якій, се-
ред інших німецький політолог Олаф 
Хілленбранд наголошує: “Демократич-
ні вибори самі по собі не є достатніми 
для функціонування демократії. Без 
наявності демократичної культури 
вибори можуть дати можливість пере-
можцям шляхом використання дер-
жавних ресурсів усунути переможених 
від участі в органах влади та процесів 
прийняття рішень” [32: 12-13].

Таким чином, підсумовуючи бібліо-
графічний огляд проблеми електораль- 
ного процесу у вітчизняній політичній 
науці (в широкому сенсі умовно вклю-
чаючи сюди й Росію), слід наголосити 
на тому, що ліквідність даної науко-
вої проблеми змушує все більше коло 
науковців приділяти їй увагу в своїх 
дослідженнях. В своїх пошуках укра-
їнські та російські суспільствознавці 
вже явно подолали нульовий цикл, але 
по-справжньому ґрунтовні розвідки 
даної проблеми ще попереду.

Що стосується теоретичних прийо-
мів, розгляд та проектування вибор-
них кампаній з позицій “універсаль- 
ного технологізму” без врахування 
політико-культурних особливостей 
електорату та політичних акторів є 
вельми сумнівною перспективою, адже 
ігнорування вказаних особливостей 
призводить до небезпеки абстракції, 
відірваної від реального політично-
го життя. На мій погляд, найбільш 
перспективним є культурологічний 
підхід, запропонований російським 
вченим І.М. Гомеровим, адже саме він 
дозволяє осягнути національний ко-
лорит та специфіку електорального 
процесу в тій чи іншій країні на ґрунті 
національної традиції.
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КАНАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
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E-mail: katerynchuk@yahoo.com

Сучасна Канада є однією з 
найбільших та, водночас, 
найрозвинутіших держав 

світу, яка, втім, не позбавлена низки 
проблем внутрішньополітичного роз-
витку. Насамперед це стосується пи-
тання національної єдності канадців 
як спільної ідентичності. Серед широ-
ких кіл громадськості прийнято вва-
жати, що проблеми етнонаціональних 
взаємин характерні, як правило, для 
країн третього світу, або ж, принаймні, 
держав, що не входять до числа найба-
гатших і найблагополучніших. Проте 
такі стереотипи є цілковито хибними. 
Найкращим доказом цього є внутріш-
ньополітичні проблеми на етнополі-
тичному ґрунті у країнах Західної Єв-
ропи та Північної Америки (Іспанія, 
Бельгія, Франція, Німеччина, Канада 
та ін.), котрі, окрім іншого, набувають 
расового забарвлення.

Проблематика міжетнічних вза-
ємин у федеративних країнах світу 
стала предметом дослідження укра-
їнських вчених Євтуха В.Г., Картуно-
ва О.В., Варзаря І.М., Клинченка О.В., 
Старуха О.В. тощо. Значний доробок 
стосовно питань етнонаціональної по-
літики сучасної Канади знаходимо у 
працях російських (Ажаєва В.С., Ба-
рановський К.Ю., Данілов С.Ю., Коле-
неко В.А., Мелкумов А.А., Шіло В.Е. та 
ін.) та канадських учених (Р. Гібінс, К. 
Макробертс, Ф. Резнік, В. Кімлічка, Р. 
Янг та ін.).

Канада є другою за площею країною 
світу, країною мігрантів. Саме такий 
статус визначив особливості її вну-
трішньополітичного розвитку. За від-
носно короткий період часу у Канаді 
фактично сформувалися дві нації, що 
у межах однієї держави є своєрідним 
парадоксом, адже у абсолютній біль-
шості випадків спрацьовує принцип: 
одна держава – одна нація. Дослідни-
ки канадської проблематики добре ро-
зуміють, що боротьба квебекців (82 % 
населення Квебеку становлять канадці 
французького походження (франкока-
надці)) за привілейоване становище у 
межах канадської федерації як наро-
ду-засновника Канади може мати ка-
тастрофічні наслідки для територіаль- 
ної цілісності країни. Усю гостроту та 
суперечність цього твердження дово-
дять події 1980-1995 років [6-7]. Водно-
час наявність двох націй-засновниць 
Канади не означає, звичайно, авто-
матичну ескалацію етнонаціональних 
суперечностей, але ставить під велике 
питання долю самоідентифікації ім-
мігрантів, які стають дедалі вагомі-
шим фактором суспільного розвитку. 
Таким чином, йдеться про спільні для 
усіх канадців начала, про канадську 
ідентичність. 

Питання канадської ідентичності, 
на думку багатьох дослідників, ви-
значає динаміку міжпровінційних 
стосунків та головним чином впливає 
на процес формування канадської на-
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ції. Колишній прем’єр-міністр Канади 
П.Трюдо ще наприкінці 60-х рр. ска-
зав: “Майбутнє Канади значною мірою 
залежатиме від розвитку національно- 
го духу. Ми повинні знайти простий 
грунт для єднання, загально прийнят-
ну ідею, яка б виробляла такий дух” 
[18]. Фактично, йшлося про потребу 
формування канадської нації. Пошук 
національної ідентичності є важли-
вим і з огляду на те, що процеси децен-
тралізації Канади супроводжуються 
певною американізацією Західних 
провінцій і Онтаріо, що призводить. у 
свою чергу, до регіональної фрагмен-
тації Канади.

Новітні дослідження канадських 
учених вказують на цілу низку осо-
бливостей самоідентифікації пересіч-
них канадців. Загалом, близько двох 
третин населення Канади ідентифіку-
ють себе насамперед з канадцями за 
походженням, а вже потім з представ-
никами рідних провінцій. Проте таке 
співвідношення не є однаковим у кож-
ній провінції. Так, в Онтаріо дев’ять із 
десяти мешканців вважають себе ка-
надцями і лише один – “онтаріанцем”. 
На 100 опитаних в Ньюфаундленді 
припадало лише 47 “канадців” [9, c.1-
32]. Опитування в Квебеці дали дуже 
подібні результати. Зрештою, ставлен-
ня квебекців до питання національної 
єдності чудово видно із результатів 
референдуму 1995 р. Цікаво, що коли 
у ході загальноканадського перепису 
населення 1996 р. в тексті бюлетеня се-
ред 24 варіантів етнічного походжен-
ня вперше було вжито “канадське”,  
найбільша частина населення з “суто 
канадською” самоідентифікацією ви-
явилася саме в Квебеці – 37,7 % [12, c.1-
39]. Але напевне серед цього числа аб-
солютну більшість все ж становили ті, 
хто на квебекському референдумі 1995 
р. голосували проти суверенітету Кве-
бека. В цілому близько 23 % канадців 
ідентифікували себе з суто канадсь- 

ким походженням за даними остан-
нього загальноканадського перепису 
населення 2001 р. [4, c.83]. Отже дані 
переписів та соціологічних досліджень 
засвідчили неоднорідність канадської 
етнонаціональної і регіональної само-
свідомості, що безпосередньо відобра-
жається на усій системі федерально-
провінційних відносин.

Задля вирішення цієї фундамен-
тальної для Канади формули федераль- 
ним урядом була розроблена політи-
ка багатокультурності, як особливого 
принципу етнонаціональної політики 
сучасної Канади. Взятий на озброєння 
ще у 1971 р. [18], цей принцип ставив за 
мету збереження канадської етнокуль- 
турної мозаїки. Серед причин появи 
і утвердження концепції багатокуль- 
турності дослідники називають ряд 
факторів. Головний з них – бажання 
захистити канадську ідентичність як 
відмінну від американської, не при-
ймати концепцію американського 
“плавильного казана”. Політики опи-
ралися на факт, що Канада дає світові 
вдалий приклад справедливого став-
лення до етнічних груп, що вона більш 
“європейська” країна, ніж США, більш 
прогресивна, толерантна, соціально-
орієнтована. Наявність не однієї, а 
двох етнічних спільнот – англоканад-
ців та франкоканадців – затримувало 
асиміляцію іммігрантів і дозволяло їм 
зберегти етнокультурні стереотипи. 
Як писав професор Алан Сміт з уні-
верситету Британської Колумбії, “в 
Канаді не склався єдиний спосіб жит-
тя, як у США. Як мінімум способів 
життя було два, а на практиці – значно 
більше” [17, p.148].

Були й інші причини для прийняття 
концепції багатокультурності. Еконо-
мічне процвітання 60-х років послаби-
ло можливість етнічних конфліктів в 
соціально-економічній сфері, а висока 
освіченість і кваліфікація нових іммі-
грантів руйнували жорстку кореляцію 
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між класами та етнічністю. Нові пере-
селенці не бажали бути громадянами 
другого ґатунку і вимагали рівності. 
Діти іммігрантів нерідко досягали 
більш високого рівня освіти, ніж діти 
англоканадців [14, p.102].

Дослідники звертали увагу на ще 
один важливий фактор: багатокуль- 
турність закликає до загального розу-
міння свободи як права вибору. Такий 
підхід передбачає повну свободу ви-
бору для індивіда стосовно культури. 
Він не зобов’язаний дотримуватися 
звичаїв і цінностей власної етнічної 
групи, йому не повинні нав’язуватись 
цінності більшості. Він не повинен 
страждати від будь-якої дискриміна-
ції за етнічним принципом і водночас 
має бути захищеним від неприязні ет-
нічних співвітчизників, якщо не хоче 
дотримуватися їхніх традицій і звича-
їв [15, p.108].

Проте безпосереднім імпульсом 
до поширення концепції багатокуль- 
турності ряд аналітиків вважає заго-
стрення квебекської проблеми. Коли 
у відповідь на “тиху революцію” була 
створена державна комісія з двомов-
ності і двокультурності, чимало канад-
ців виступили проти самої ідеї “дво-
мовності” та “двокультурності”. Якщо 
цей дуалізм довести до його логічного 
завершення, доводили вони, тоді ан-
глоканадці і франкоканадці отрима-
ють привілейований статус у Канаді, а 
інші етнічні групи будуть перетворені 
на громадян другого ґатунку [1, c.15]. 
Щоб розрядити ситуацію, уряд ство-
рив спеціальну комісію, яка повинна 
була розробити рекомендації з подаль- 
шого розвитку конфедерації з враху-
ванням внеску, який зробили інші ет-
нічні групи. 2 з 10 членів комісії були 
небританського і нефранцузького по-
ходження. Після кількарічних зусиль у 
1971 році федеральний уряд офіційно 
затвердив концепцію багатокультур- 
ності, визначивши Канаду як багато-

культурне суспільство в рамках англо-
французької двомовності і встановив 
посаду міністра з багатокультурності 
[10, с.39]. Мета політики багатокуль- 
турності формувалася як “заохочен-
ня груп та індивідуумів до інтеграції 
через середній курс між асиміляцією 
і відокремленням”. Концепція багато-
культурності підкреслювала важли-
вість захисту прав людини, соціальної 
участі і рівності, але водночас – збере-
ження груп і міжгрупових відносин на 
засадах толерантності.

На практиці багатокультурність 
реалізовувалась у різних формах. Де-
які дослідники робили наголос на 
збереженні культур дрібних етнічних 
груп, інші були стурбовані в першу 
чергу соціальною інтеграцією, треті 
намагалися прискорити лінгвістичну 
асиміляцію, організовуючи вивчення 
офіційних мов нещодавніми іммігран-
тами [5, c.174].

Співставлення великої кількості 
статистичних даних і загальноканадсь- 
ких опитувань громадської думки 
підтверджує, що розвиток канадської 
національної ідеї “єдності у багатома-
нітності” проходить принаймні у двох, 
на перший погляд, суперечливих на-
прямках: зростає “мозаїчність” Канади 
і водночас відбувається процес “кана-
дизації” її мешканців і усвідомлення 
ними своєї етнокультурної ідентич-
ності. Останній з цих процесів багато  
у чому зумовлений цілеспрямованою 
політикою створення і поширення ка-
надської культури, формування об’єд-
нуючої ідеї та системи цінностей, чому 
власне і покликана сприяти політика 
багатокультурності.

Попри критику політики багато-
культурності частиною дослідників 
Канади, вона все ж, на наше переко-
нання, є досить успішною. Якщо згід-
но перепису населення у 1931 році за- 
гальна кількість осіб британського і 
французького походження складала 
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близько 80 % населення країни, то із 
плином часу це число невпинно змі-
нювалося. У 1996 році лише 17 % ка-
надців визначили своє суто англійське 
походження, а 9 % – суто французьке. А 
згідно перепису 2001 року ці показни- 
ки знизилися відповідно до 5 % і 3,6 %. 
Безперечно такі цифри свідчать про 
невпинне зростання престижності і 
популярності канадського походжен-
ня [11]. 

У той же час прослідковується не-
впинне зростання кількості громадян, 
котрі ідентифікують себе канадцями 
за походженням впродовж останніх 
трьох переписів. Так, якщо у 1991 році 
таких було лише 4 %, то у 1996 році їх 
нараховувалося 31 %, в 2001 році – 39 % 
[13]. Ключова роль у таких змінах на-
лежить як самій Канаді, котра, з одно-
го боку, незмінно залишається взірцем 
соціально-економічного розвитку, і 
таким чином сприяє піднесенню авто-
ритету канадців у світі і не лише, а з ін-
шого боку значна частина новоприбу-
лих іммігрантів намагається швидше  
влитися у канадське середовище (нага-
даємо, що Канада є країною іммігран-
тів, приймаючи щороку 170-230 тис. 
іноземних громадян [16], будучи при 
цьому однією з найбільш поліетнічних 
держав світу).

У Канаді, на відміну від США і Ав-
стралії, члени етнонаціональних груп 
дійсно користуються закріпленим у  
Канадській Хартії прав і свобод пра-
вом користуватися своїми рідними 
мовами, включно із правом викладан-
ня на “рідній мові”. Справжність бага-
токультурності канадського суспіль- 
ства не викликає сумніву, адже навіть 
англо- і франкоканадські етнолінгвіс-
тичні громади є далеко не однорідни-
ми (особливо перші). У канадському 
середовищі навіть почали вживати 
інші терміни стосовно вище згаданих 
спільнот: англо- і франкофони, як такі, 
що коректніше визначають неоднорід- 

ність і складність цих утворень. Але 
при цьому виникає фундаментальне 
для Канади питання політичної єд-
ності канадської нації (і взагалі наяв-
ність такої).

Зберігати реальне розмаїття куль- 
тур з державницької точки зору не-
вигідно або навіть небезпечно. Су-
перечливість існування двох націй у 
межах однієї держави доводить так 
звана квебекська проблема, котра ста-
ла рушійною силою децентралізації ка- 
надської федерації останніх 20 років. 
Тому в канадській політиці багато-
культурності впродовж останніх ро-
ків відчутна зміна акцентів у напрям-
ку піднесення авторитету і престижу 
усього “канадського”. Наведені вище 
переписи населення останніх 10 років 
є тому підтвердженням.

Така політика, на думку переваж-
ної більшості канадських дослідників, 
сприяла водночас зниженню сепара-
тистських настроїв у Квебеці остан-
німи роками. Особливо чітко це про-
стежується у ставленні квебекської 
молоді до ідей суверенітету провінції. 
Це у свою чергу пов’язано, на наш по-
гляд, із тими змінами, які відбулися у 
демографічному середовищі Квебеку і 
Канади останніх років.

На початку нового тисячоліття Кве-
бек зіткнувся із проблемою депопуля-
ції, яка характеризується зменшен-
ням числа народжуваності. Впродовж 
останніх 200 років (до середини ХХ 
ст.), франкоканадські сім’ї вирізняли-
ся виключною багатодітністю, що до-
зволяло їм відтворюватися швидше, 
ніж англоканадцям: їх чисельність 
виросла з 70 тисяч в 1760 р. до понад 
8 млн. в даний час [3, c.73]. За останні 
ж 30-40 років кількість дітей у фран-
конадських сім’ях сильно скоротилася 
і впала нижче рівня, необхідного для 
повного заміщення старого покоління 
молодим. Виправити ситуацію здат-
не або заохочення високої народжу- 
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ваності економічними заходами, для 
чого в уряду не вистачає засобів, або 
імміграція, але з точки зору квебек-
ського націоналістичного менталітету 
вона можлива лише за умови, що ви-
хідці з інших країн, які осіли в про-
вінції, обов’язково оберуть (або будуть  
змушені обрати) французьку, а не ан-
глійську мову. Мовні вподобання ім-
мігрантів на практиці виявилися вирі-
шальним, на думку квебекської влади, 
критерієм для визначення бажаності 
чи небажаності їх проживання в про-
вінції. Внаслідок цього, серед в’їжджа-
ючих до Квебеку іммігрантів перева-
жають вихідці з таких країн, як Гаїті, 
Ліван, Франція, Румунія, тобто ті, де 
французька мова є або державною, 
або найбільш поширеною з іноземних 
мов [3, c.73]. Це робить етнічний склад 
Квебеку ще більш несхожим на англо-
мовну Канаду, де сьогодні серед пере-
селенців переважають вихідці з Азії.

Етнічний склад імміграційного на-
селення стає, таким чином, ще одним 
параметром, що відрізняє Квебек від 
“решти Канади”, що цілком відповідає 
цілям імміграційної політики сепа-
ратистської Квебекської партії (КП), 
позитивним результатом якої, з точ-
ки зору “сувереністів”, стало постійне 
зростання серед квебекських аллофо-
нів (ті, чия рідна мова не є англійською 
чи французькою) числа тих, хто надає 
французькій мові перевагу. За даними 
перепису 1996 р., більше 70 % аллофо-
нів знали французьку мову, тоді як на 
початку 70-х рр. відповідна кількість 
не сягала і 30 % [2, с.54]. Хоча критики 
цієї позиції зауважують, що роблячи 
наголос при виборі нових переселенців 
на їх мовні вподобання, уряд КП виму-
шений певною мірою знизити рівень 
вимог у таких важливих питаннях, як 
професійна кваліфікація, трудові на-
вички і стаж, рівень освіти тощо. Все 
це неминуче знижує якісний рівень 
імміграції, яка в’їжджає до Квебеку.

Не менш суттєвим є політичний ас-
пект проблеми імміграції: квебекські 
сепаратисти усвідомлюють, що навіть 
примусово чи добровільно використо-
вуючи французьку мову, більша части-
на вихідців з інших країн і їх нащадків 
буде голосувати на референдумі проти 
суверенітету Квебека, а на виборах – 
проти кандидатів КП; адже іммігран-
ти, навіть франкомовні, у переважній 
більшості виступають за єдину Кана-
ду. Показово, що згідно опитувань, 
проведених у ході останнього рефе-
рендуму про суверенітет Квебека, за 
суверенітет висловилося лише 5 % кве-
бекських аллофонів [3, c.74]. Не дивно, 
що імміграційна політика правлячої в 
Квебеці КП носить двозначний харак-
тер. Загалом, сепаратисти розуміють, 
що з одного боку, без хвилі іммігра-
ції Квебек приречений на поступову 
депопуляцію, тоді як з іншого боку 
– масовий потік нових переселенців 
може послабити в провінції позиції  
французької мови, а з нею і сувереністсь- 
кі прагнення квебекців. На практиці 
уряд КП докладає чимало зусиль для 
інтеграції іммігрантів у мовну сферу 
і суспільні структури Квебеку. У той 
же час у правлячих колах зберігається 
недовіра до нових переселенців, на-
магання зменшити їх кількість до рів-
ня, передбаченого угодою 1991 р. між 
Оттавою і Квебеком, за якою останній 
отримав свою імміграційну квоту (60 
тис.чол.), яка перевищувала загально- 
канадський показник на 25 % [3, c.74]. 
Так, у 1994 і 1995 рр. провінція при-
ймала лише по 40 тис. іммігрантів 
щороку, не добираючи таким чином 
однієї третини своєї квоти [8, с.10-11]. 
Це робилося для того, щоб проблема 
імміграції, на думку ряду дослідників, 
не вийшла з-під контролю квебексько-
го мовного законодавства, а голоси 
представників імміграційних громад, 
зокрема, не стали вирішальним фак-
тором на провінційних виборах чи 
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референдумах. Недарма частка нових 
переселенців в населенні Квебеку не 
сягала 15 %, тоді як відповідна їх кіль- 
кість у населенні сусіднього Онтаріо 
сягала 27 % [8, с.11]. При цьому майже 
90 % іммігрантів у Квебеці зосеред-
жено в районі Великого Монреалю. 
Тут же проживає і переважна частина 
квебекських англофонів. Разом ці дві 
групи становлять понад 30% населен-
ня мегаполіса, а в самому центрі агло-
мерації – на острові Монреаль – їх час- 
тина складає близько 50 % [3, c.76]. Не 
дивно, що в Монреалі ідея сувереніте-
ту знаходить значно менше підтримки, 
ніж в Квебеці загалом. Саме Монреаль 
у ході референдуму 1995 р. перетягнув 
шальки терезів на користь опонентів 
суверенітету – в центрі мегаполіса, на 
острові Монреаль, за суверенітет про-
голосувало лише 34,5 % виборців [3, 
c.76]. Таким чином, зосередження в 
Монреалі основної маси квебекських 
аллофонів і англофонів об’єктивно 
створює тут потужний центр проти-
стояння сепаратизму. 

Не менш важливими є зміни цінніс-
них орієнтацій квебекської молоді. До 
середини 1990-х рр. молодь була тією 
частиною населення провінції, котра 
найбільше підтримувала суверенітет 
Квебеку. Нагадаємо, що у ході рефе-
рендуму 1995 р. за суверенітет проголо-
сувало 70 % франкоквебекської молоді  
[4, c.89]. Врахування цього фактору 
тривалий час підживлювало “історич-
ний оптимізм” сепаратистів, котрі роз-
раховували на появу в майбутньому 
квебекському електораті “сувереніст-
ської” більшості [4, c.89]. Однак, судя-
чи з опитувань громадської думки, на 
початку нового тисячоліття у настроях 
квебекської молоді відбулися значні 
зміни. Цей перелом можна поясни-
ти різними причинами, в тому числі і 
тим, що квебекська молодь вступила 
в еру Інтернету і глобалізації і посту-
пово стала усвідомлювати, що міжна-

родною мовою, яка дозволяє найкра-
ще адаптуватися до цих нових реалій 
є англійська. Відповідно, штучне недо-
пущення навчання франкоквебекців 
на англійській мові ставить їх у неви-
гідне становище як в інформаційному 
просторі, так і на ринку праці, де все 
більше значення при працевлаштуван- 
ні відіграє комп’ютерна грамотність.

Таким чином, ціннісні орієнтації 
канадського суспільства значно змі-
нилися за останні десятиліття, визна-
чивши особливості внутрішньополі-
тичного розвитку сучасної Канади. 
Серед таких особливостей насампе-
ред відзначимо унікальний характер 
формування канадської нації, її дво-
національний характер, пошуки но-
вої – канадської ідентичності. З таких 
міркувань власне і була розроблена 
політика багатокультурності (практи-
ка компромісу і толерантності), котру  
можна вважати фундаментальною ри-
сою канадського суспільства, основою  
канадської ідентичності. Більшість до-
слідників вважає, що канадська нація 
перебуває у стадії завершення свого 
формування, тому не дивно, що части-
на канадських політологів сходяться 
 на думці: лише повноцінна канадська 
ідентичність, яка буде домінувати у 
всіх провінціях Канади, вирішить зна-
чну частину міжетнічних та міжпро-
вінційних суперечок і автоматично 
зніме питання канадської єдності з по-
рядку денного політичного життя ка-
надців. Перші успіхи у цьому напрям-
ку вже є, проте про існування нації 
можна буде говорити лише тоді, коли 
більша частина канадського суспіль- 
ства незалежно від расового, етнічного 
чи соціокультурного походження буде 
сповідувати загальнодержавні ціннос-
ті та інтереси.
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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Термін багатокультурність, низ- 
ка концепцій, наукових під-
ходів, які ним визначаються, 

отримав розвиток переважно в захід-
них соціальних науках – у Канаді, США, 
Західній та Північній Європі. Разом з 
такими концептами як етнічність, ет-
нічна та національна ідентичність, на-
ція, етнічне середовище, національні 
меншини, що широко застосовуються 
у вивченні сучасних етносоціальних 
процесів, багатокультурність вже по-
над 20 років знаходиться у центрі уваги 
академічних, політичних та суспільних 
дискусій.

Зацікавленість проблемами багато-
культурних чи поліетнічних суспільств 
набула особливого звучання у європейсь- 
ких країнах в 1970-80-х роках.

У 1980 – початку 1990-х рр. стало 
очевидним, що етнічність, етнос, ба-
гатокультурність та інші споріднені їм 
категорії є надзвичайно важливими 
соціологічними феноменами, і визна-
чення їх суті стало особливо актуаль- 
ною проблемою соціальних наук для 
кращого розуміння сучасних етносоці-
альних процесів та явищ.

Про зростання популярності термі-
ну “багатокультурність” свідчить той 
факт, що у 1981р. у провідних амери-
канських масових періодичних видан-
нях він зустрічається всього 41 раз, а  
в 1992 р. цей термін був вжитим у 
відповідному контексті вже 2000 ра-
зів. На рубежі 1980-1990 років термін 

“багатокультурність” включається до 
спеціальних словників з соціології та 
філософії і розглядається як важлива 
наукова категорія.

Загалом багатокультурність визна-
чається як особлива форма інтегра-
ційної, ліберальної ідеології, завдячу-
ючи якій поліетнічні, полікультурні 
національні суспільства реалізують 
стратегії соціального консенсусу та 
стабільності на принципах рівноправ-
ного співіснування різних форм куль- 
турного життя.

Її важливим елементом є принцип 
соціальної рівності чи недискримінації. 
У перспективі багатокультурності лібе-
ралізм виступає “не як захист свободи 
взагалі”, а як принцип захисту і під-
тримки свого суспільства, його складо-
вих культурних, мовних, етнічних груп. 
Цей постулат реалізується за умови, 
що їх громадянська приналежність ви-
значається у демократичних, лібераль- 
них державах, виходячи не з членства у 
культурному чи етнічному соціумі, а за 
фактом приналежності до політичного 
утворення. Ідея гармонійної взаємодії 
різних етнічних і культурних груп на-
селення у культурно-плюралістичному 
суспільстві є центральною.

Сам термін і концепція культурно-
го плюралізму бере свій початок з на-
укових інтерпретацій етносоціального 
розвитку країн Північної Америки по-
чатку ХХ ст. Нові парадигми суспільно-
го розвитку знаходять своє вираження  
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і відображення спершу у мистецтві, у 
художній літературі, художня інтуї-
ція митців випереджає раціональні 
конструкції науковців. Так сталося і 
з інтерпретуванням світу як “плюра-
лістичного Всесвіту”, що спершу було 
сформульовано письменником, засно-
вником американського реалізму і те-
оретиком літератури Генрі Джеймсом. 
Це визначення з’явилося на світ на 
ґрунті розвиненої літературної тради-
ції в дусі Уолта Уїтмена та інших.

Це був час, коли ідея “плюралістич-
ного Всесвіту” “поширювавалась тоді 
в інтелектуальній атмосфері Амери-
ки. Вона прийшла на зміну моністич-
ним доктринам, найпотужніша серед 
яких – класична німецька філософія 
– переважала до того часу в амери-
канській думці. (щоправда, частково у 
власній інтерпретації, наданій їй аме-
риканськими трансценденталістами). 
… Плюралістичне світовідчування ста- 
ло чи не найадекватнішим вираженням 
тих реалій, котрі обіймаються нині по-
няттям американського способу жит-
тя.” [1].

Через кілька років, у той самий пе-
ріод, в американській філософській 
думці були сформульовані теоретич-
ні засади для суспільного переходу 
від парадигми “плавильного котла” 
до нової моделі етносоціального роз-
витку США: культурного плюралізму.  
Нова концепція була сформульована 
молодим американським філософом 
Г.Калленом і передбачала збереження 
характерних рис культури і побуту різ-
них іммігрантських груп, а також їхню 
інтеграцію у певну “конкретну інтер-
культурну спільноту”, що саме й пред-
ставляло собою культуру Америки [2].

У подальшому ідея культурного 
плюралізму знайшла своє втілення у 
канадській концепції багатокультур- 
ності, що згодом стала основою полі-
тичної доктрини, сучасної офіційної 
урядової етнонаціональної політики 

Канади. Політична доктрина багато- 
культурності охоплює не лише етно- 
культурні, етномовні, а й важливі та 
принципові соціальні і правові пробле-
ми канадських громадян. Як для країни 
іммігрантів у Країні кленового листа 
питання працевлаштування, отриман-
ня роботи, соціальної мобільності, 
просування по щаблях служби, доступ 
до усіх соціальних, освітніх та інших 
можливостей, рівності перед законом  
і дотримання прав людини – весь цей 
широкий спектр громадянських та со-
ціальних проблем має виразний ет-
нополітичний, а подекуди і расовий 
аспект. Прийнятий Канадський Акт 
Багатокультурності (1988 р.) проголо-
шує зобов’язання держави зберігати, 
охороняти, сприяти розвиткові куль- 
турної різноманітності канадського 
суспільства, заохочуючи політичні, 
економічні, культурні та громадські ін-
ституції країни і допомагаючи їм пле-
кати багатокультурну характеристику 
Канади [3]. Ліберально-демократичне 
трактування цінностей культурного 
плюралізму у сучасній Канаді знайшло 
своє відображення, зокрема, у тако-
му пункті Акту Багатокультурності 
щодо першочергових напрямків полі-
тики уряду в цій державі: “Визнавати 
й поширювати розуміння, що багато-
культурність є основною особливістю 
канадської спадщини й ідентичності, 
й що вона буде вносити неоціненний 
вклад у майбутність Канади” [3].

Отже, важливою складовою націо-
нальної ідентичності канадійця визна-
ється його належність і опанування ці-
лою системою різних етнічних культур, 
що історично сформували культурне 
обличчя і співіснують сьогодні у країні. 
Характерно при цьому, що особливу роль 
відведено двом офіційним мовам, як 
засобам політичної інтеграції канадсь- 
кої нації, – англійській і французькій: 
“Зберігати і збільшувати практичний 
вжиток інших мов, окрім англійської 
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та французької, водночас, зміцнюючи 
статус і вживання офіційних мов Ка-
нади” [3].

Багатокультурність (культурний 
плюралізм) як ліберально-демократич-
на ідея, як концепція етнонаціональ- 
ної політики і, нарешті, як політичний 
курс набули досить важливого значен-
ня, міжнародного і загальнонаціональ- 
ного визнання у переважній кількості 
демократичних країн світу в останні 
десятиліття ХХ ст. У Центральній та 
Східній Європі, для яких етнічне і ет-
нокультурне багатоманіття є традицій-
ним явищем, що формувалося та інте-
грувалося протягом багатьох століть, 
визнання і поширення ідей, розуміння 
культурної різноманітності стало од-
нією з провідних цивілізаційних цін-
ностей та політичних поглядів, поряд 
з визнанням та розумінням ідеологіч-
ної багатоманітності, різноманітності 
форм власності, громадянських прав 
і свобод [4].

У новітній вітчизняній етнологічній 
науці, а ще більше – у політичній пу-
бліцистиці склалася давня традиція ха- 
рактеризувати Україну як країну, в якій 
“проживають представники понад ста 
різних національностей”. За своєю сут-
тю цей вислів є радянською ідеологіч-
ною моделлю у політичній парадигмі 
пролетарського інтернаціоналізму. У 
сучасній Україні, з досить розвиненою 
правовою базою щодо етнічного роз-
маїття і політики врегулювання міжет-
нічних відносин, ця етнічна модель, це 
ідеологічне кліше не лише позбавлене 
правового смислу, а й нівелює етно-
політичну і етнокультурну специфіку 
країни, проте, все ще залишається вжи-
ваним як поширений стереотип. До-
мінанта “великої дружби народів”, “ін-
тернаціоналізму” тяжіє над свідомістю  
громадян вже давно іншої країни. Так, 
навіть у проекті Концепції державної 
етнонаціональної політики України 
(проект закону, що був розроблений у 

2000 р. в уряді України і переданий до 
Верховної Ради для його подальшого 
розгляду та прийняття) першим серед 
факторів, що зумовлює необхідність 
формування державної етнонаціональ- 
ної політики України, названий “бага-
тонаціональний склад населення Укра-
їни, етнонаціональну структуру якого 
складає українська нація, корінні наро-
ди і національні меншини – представ-
ники понад 100 національностей” [5].

Слід зазначити, що ті самі “пред-
ставники понад ста національностей” 
у даному контексті претендують на на-
буття статусу суб’єктів етнонаціональ- 
ної політики, якими вони, згідно Зако-
ну про національні меншини в Украї-
ні, не є. 

Дисперсне розселення в Україні 
чималої кількості невеликих за своїм 
складом етнічних груп, які ледве на-
лічують кілька десятків чоловік або й 
того менше, не характеризує Україну 
як багатонаціональну країну, або ж 
країну з багатонаціональним складом 
населення. Так, згідно статті 3 згаду-
ваного вище Закону України, “до на-
ціональних меншин належать групи 
громадян України, які не є українцями 
за національністю, виявляють почуття 
національного самоусвідомлення та 
спільності між собою” [6].

У новій редакції цього Закону, яка, 
щоправда, ще не прийнята Верховною 
Радою, але її проект представлений на  
обговорення громадськості, це форму-
лювання продовжене і конкретизоване  
ще й такими словами: “…готові добро-
вільно зберігати і розвивати свою етно-
культурну самобутність” [7].

Вияв почуття національного само-
усвідомлення, власної етнічної іден-
тичності, спільність між собою, а тим 
більше й готовність зберігати і розви-
вати свою етнокультурну самобутність, 
притаманні в Україні кільком етнічним  
спільнотам, представникам значно 
меншої кількості національностей, ніж 
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це прийнято артикулювати за вище 
згаданим радянським стереотипом про 
“сто різних національностей”.

Багатокультурність в Україні пред-
ставляє собою цілком конкретну, при-
таманну саме цій країні модель, за 
якою нова політична українська на-
ція народжується і консолідується за 
умов дотримання розвиненої системи 
гуманітарних законів. Їхній перелік 
представлений, зокрема, в останньому 
розділі проекту Концепції державної 
етнонаціональної політики України 
“Законодавча база державної етнона-
ціональної політики України”: “Про 
національні меншини в Україні”, “Про 
громадянство України”, “Про мови в 
Українській РСР”, “Про вибори народ-
них депутатів України”, “Основи зако-
нодавства України про культуру”, “Про 
освіту”, “Про інформацію”, “Про дру-
ковані засоби масової інформації (пре-
су) в Україні”, “Про свободу совісті та 
релігійні організації”, “Про об’єднання 
громадян”, “Про біженців”, “Про пра-
вовий статус іноземців”, інші нор- 
мативно-правові акти, а також ратифі-
ковані Верховною Радою України між-
народні договори.

Важливим, одним з ключових фак-
торів загальнонаціональної консолі-
дації в українській моделі багатокуль- 
турності виступає українська мова як 
державна. Напевне, у цьому й полягає 
власне українська своєрідність етнічної 
моделі та української етнонаціональної 
політики, що плюралістичний принцип 
“всі різні – всі рівні”, закладений у до-
кументах Ради Європи, намічено здій-
снювати у посткомуністичній Україні 
за умов: а) звільнення від тоталітарної 
парадигми ідеологічної, культурної, 
мовної уніфікації; б) надання українсь- 
кій нації (що вийшла із радянського 
культурно-політичного простору у 
стані культурної і мовної меншини) ре-
альних можливостей для відродження 
національної культури; в) реалізації 

широкого спектру громадянських прав 
представників національних меншин 
на національно-культурну автономію; 
г) інтеграція у європейський і світовий 
цивілізаційний простір із збереженням 
власної культурної своєрідності.

Власне, це й є українська моди-
фікація загальноєвропейської та за-
гальносвітової проблеми одночасного 
поєднання і дотримання цінностей, 
“політики відмінностей” (або “політики 
ментальностей”) – з цінностями універ- 
сальності та процесами глобалізації. 

Динаміка усіх цих процесів в укра- 
їнській реальності, в умовах станов-
лення нової української державності, 
тривалої економічної та політичної 
кризи є досить складною, певною мі-
рою суперечливою, проте, згідно з кон-
кретизованим у законах конституцій-
ним устроєм, саме ідеєю плюралізму 
та рівності культур має визначатися 
головний вектор етнонаціональної по-
літики в Україні, загальнонаціональної 
консолідації на засадах багатокультур-
ності, а також участі країни у європейсь- 
кій інтеграції. 

Характерно, що багатокультурність 
України осмислюється сьогодні в укра- 
їнській філософській думці, як і в гума-
нітарній традиції країн Заходу остан-
ніх десятиліть, не лише з точки зору 
поліетнічності, а також як певна бага-
тосистемність. Так, наприклад, один з 
провідних сучасних українських філо-
софів, академік НАН України Сергій 
Кримський зауважив у дискусії на сто-
рінках української преси, у своїх реф-
лексіях на теми культурної своєріднос-
ті та історичних традицій України як 
магістральної цивілізації, на теми “дій-
сно тих історичних традицій України, 
які “працюватимуть” нині: “Мені все ж 
таки видається, що у нас не враховують 
ту обставину, що Україна не моносис-
темна, а плеядна, вона полісистемна, 
причому історично завжди: три віри,  
багатомовність. Але багатомовність за- 
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вжди була в Україні – церковносло- 
в’янська мова, була латина, була польсь- 
ка мова, українська, руська, якою писав 
Сковорода. І географічно Україна – не 
єдиний моноліт, вона полісистемна: і  
захід, і схід, і південь, і північ. І цю по-
лісистемність треба розумно викорис-
товувати. Сучасні засоби інформатики 
дозволяють зберігати єдність нації на 
полісистемній основі, тому що швидко-
дія електронних машин дозволяє мит- 
тєво управляти навіть варіативністю 
регіональних структур. Напевне, все 
ж таки треба не забувати цю традицію 
плеядності України” [8].

Характерно, що ідеєю рівних полі-
тичних свобод представників усіх на-
родів, які проживають на українських 
теренах, – поляків, вірмен, євреїв, та-
тар, німців, французів, іспанців, іта-
лійців, – були пройняті творчість, по-
літична і громадська активність діячів 
ренесансного гуманізму в Україні ХV 
– ХVІІ ст., від початку формування тут, 
із зростанням числа незалежних міст із 
магдебурзьким правом, елементів ран-
ньо-буржуазної духовної культури, ре-
несансно-гуманістичної філософської 
та громадсько-політичної думки [9].

Історична традиція багатокуль- 
турності, багатомовності і плеядності 
(у тому сенсі, що її відзначає відомий 
український філософ) фактично зна-
йшла своє відображення у сучасній 
Конституції України. “Держава сприяє 
консолідації та розвиткові української 
нації, її історичної свідомості, тради-
цій і культури, а також розвиткові ет-
нічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України”, – го-
вориться у статті 11 Основного Зако-
ну України. А стаття 15 обґрунтовує 
плюралістичну основу цієї суспільної 
системи: “Суспільне життя в Україні 
ґрунтується на засадах політичної, 
економічної та ідеологічної багато-
манітності” [10].

В Основному Законі України (у ньо-
му, на наш погляд, якраз і сформульо- 
вані основні компоненти української 
національної ідеї, про яку вже чимало 
років точиться жвава громадська дис-
кусія) викладені основні засади бага-
токультурності у розвитку української 
політичної нації цілком на нових заса-
дах, у порівнянні з давнім і близьким 
минулим. 

Таким чином, багатокультурність 
(культурний плюралізм) має своїм 
змістовим наповненням вже не лише 
етнокультурну, етномовну, етнорелі-
гійну і етноконфесійну структуру, а є  
новою для суспільно-політичної прак-
тики України ліберально-демократич-
ною доктриною.

Справедливим буде зазначити від-
носність новизни ліберально-демокра-
тичних ідей в історії розвитку укра-
їнської політичної думки. Однак, у  
суспільно-політичній практиці лібе-
ральна плюралістична демократія роз-
почала в Україні свою історію лише в 
останньому десятилітті ХХ ст., із сус-
пільним визнанням свободи найви-
щою цінністю людського буття, що є 
фундаментальною ідеєю лібералізму, зі 
становленням відкритого суспільства. 
Того суспільства, за характеристикою 
відомого сучасного філософа Карла 
Поппера, “в якому індивідууми змуше-
ні приймати особисті рішення”, на від-
міну від закритого суспільства, “пле-
мінного або колективістського” [11].

Пролетарський інтернаціоналізм 
був однією з провідних характерис-
тик колективістського суспільства. 
В основі доктрини і політики багато-
культурності лежить саме ідея плюра-
лістичної демократії, ліберальна ідея  
визнання етнічного, культурного роз-
маїття і правової рівності різних ет-
нічних культур. 

Україна своїм історичним минулим 
і сучасним, у пошуках свого власного 
“шляху в Європу”, тобто до загально- 
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національного устрою життя на рівні 
здобутків сучасної цивілізації, фактич-
но просувається шляхом формування 
своєї власної політики багатокультур-
ності, визнавши в основних державних 
документах і державних законах цін-
ності цієї доктрини. Десятиліття цих 
пошуків за часів нової української дер-
жавності поки що продемонстрували, 
яким складним і суперечливим може 
бути цей шлях, коли досить часто ми 
маємо справу в реальному житті не 
з утвердженням демократичних цін-
ностей, а лише з імітацією демократії,  
компрометації ліберально-демокра-
тичних ідей, у тому числі й у сфері ет-
нонаціонального життя.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ 
ЩОДО ВСТУПУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

СОЮЗ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ.

Історію вступу Польщі до Євро-
пейського Союзу варто розпочи- 
нати ще з 80-тих років ХХ сто-

ліття. В цей час в країні сформувалася 
потужна національна хвиля, об’єдна-
на в громадський рух, а пізніше в пар-
тію “Солідарність”. Однією із її док-
тринальних позицій була економічна  
інтеграція з Європейськими структу-
рами. Після розпаду соціалістичної 
системи, “Солідарність” отримує ре-
альну владу і розпочинає зближення з 
Європейськими країнами. На даному 
етапі необхідно виокремити ключову 
роль двох чинників, які сформували 
громадську думку стосовно взаємин 
із Унією:

1. Вагомий вплив проєвропейсько- 
налаштованої еліти, яка відігравала 
спрямовуючу роль і в цей час взяла на 
себе відповідальність формувати зо-
внішньополітичний курс держави;

2. Вплив Папи Івана-Павла ІІ, який 
був авторитетною постаттю не лише 
для суспільства, а й для урядів та пре-
зидентів, відіграючи унікальну роль 
верховного морального гаранта (арбі-
тра) для в Європі Польщі [1].

З політичної точки зору зближення 
Польщі та Європейського Економіч-
ного Співтовариства почалося з при-
ходом до влади уряду Т. Мазовецького 
в 1989 році, а на практиці початок був 
покладений підписанням у 1989 році 
Договору про торгівельне та економіч-
не співробітництво між Польщею та 

ЄЕС, в 1991 році Угода про асоційоване 
членство з ЄС, а також державами, які 
входять до його складу (Європейсь- 
кий договір).

Після подання заявки на членство 
(8 квітня 1994 року) почалася про-
цедура приєднання Польщі до ЄС, а 
безпосередньо переговорний процес 
з нею та ще чотирма іншими держа-
вами Центральної та Східної Європи, 
а також з Кіпром стартував офіційно 
31 березня 1998 року. 7–8 червня 2003 
року у Польщі відбувся референдум 
щодо вступу в ЄС, а вже 1 травня 2004 
ця країна стала новим членом союзу.

Незважаючи на те, що за роки по-
літичної трансформації польське  
суспільство й полiтикум чітко струк-
туризувалися на два середовища: по-
літичних спадкоємців “Солідарності”  
й вихідців із ПОРП (обидві сили пере-
магали як на парламентських, так і на 
президентських виборах), орієнтація 
на ЄС була першочерговою. 

Дуже важливим кроком стало при-
йняття 8 серпня 1996 р. закону про 
створення Комітету Європейської ін-
теграції, завданням якого стало про-
грамування і координування політики 
уряду у справах інтеграції Польщі до 
ЄС, а також пристосування Польщі  
до Європейських стандартів і нала-
годження співпраці із відповідними 
органами ЄС. Про важливість тако-
го утворення свідчить склад учасни-
ків: Міністри Внутрішніх, Зовнішніх  
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справ, Економіки, Фінансів, Охорони 
навколишнього середовища, Природ-
ніх ресурсів і лісового господарства, 
Праці і соціальної політики, Сільсь- 
кого господарства та Продовольчої 
економіки а також Міністр Юстиції. 
Цей орган, фактично, забезпечив ви-
конання усіх вимог, поставлених Єв-
ропейськими структурами офіційній 
Варшаві. А також був одним із тих, які 
здійснювали та регулювали інформа-
ційну політику в польському суспіль- 
стві стосовно вступу до ЄС [2]. 

Окремої уваги потребує робота з 
широкою громадськістю, яка була про-
ведена польським урядом. Здавалося б, 
що факт підтримки більшістю поляків  
вступу їх держави до Унії, а саме та-
кими були результати соціологічних 
опитувань, мав би заспокоїти керів-
ництво, а, проте, сталося протилежне. 
Це лише підштовхнуло до активнішої 
інформаційної політики щодо роз’яс-
нень населенню переваг та недоліків 
ЄС, метою якої була побудова грома- 
дянського суспільства.

Протягом певного часу у суспіль- 
стві тривало громадське обговорення 
питання приєднання Польщі до ЄС, 
зважувалися усі “за” і “проти”, усі по-
літичні та громадянські сили, усі ар-
гументи мали шанс дійти до громадян 
через засоби масової інформації. Самі 
польські експерти вважають, що та 
увага, яка приділялася питанням єв-
ропейської інтеграції, була безпреце-
дентною. І протягом майже десятиріч-
ного періоду громадська думка поляків 
щодо євроінтеграції була предметом 
підвищеної уваги і влади, і суспільст- 
ва загалом.

Перші виміри громадської думки у 
червні 1994 року демонстрували майже 
всезагальну (80%) підтримку євроінте-
грації. Проте на цьому етапі – це озна- 
чало підтримку “віддаленої абстрак-
тної мети” і наслідок необізнаності: 
того року лише 31% поляків цікавили-

ся вступом Польщі до ЄС. У 1998 році  
Польський уряд, вважаючи, що вступ 
Польщі до Європейського Союзу – в 
інтересах польської держави, ухвалює 
документ “Програма інформування 
суспільства”, метою якого було запро-
вадити і активізувати громадську дис-
кусію. Основною ж загорозою для про-
європейсько настроєних польських 
урядовців був ризик того, що участь у 
референдумі візьме менше 50% грома-
дян, оскільки в такому випадку, його 
результати були б не чинними. Такі 
острахи особливо загострилися піс-
ля першого дня референдуму, коли до 
виборчих урн прийшло лише 18% по-
ляків. Проте другого дня кількість по-
ляків, які взяли участь в референдумі 
сягнула 59% тих, хто мав право голосу. 
Прихильники об’єднаної Європи пере-
могли переконливо – за вступ Польщі 
до ЄС висловилися понад 77% учасни-
ків референдуму [3]. 

У Польщі тематичне вивчення гро-
мадської думки з питань євроінтегра-
ції розпочалося ще на початку 90-х 
років, набувши з другої половини 90-х 
систематичного характеру. Проведена 
інформаційна політика влади, спрямо-
вана на вступ до Європейського Союзу,  
стала показником її готовності до роз-
будови справжнього громадянського 
суспільства, функціонування якого 
поряд з економічними показниками, 
юридичною базою є однією з основних  
вимог ЄС до кандидатів на вступ. 

Власне кажучи, польський досвід 
роботи з громадською думкою щодо 
вступу в ЄС необхідно використати 
і Україні. Можемо виокремити пев-
ні позиції, яких варто дотримуватися 
нашій державі в цьому питанні:

1. Демократичний спосіб розв’язан-
ня доленосних для країни питань, до 
яких належить вступ України до ЄС,  
передбачає широке громадське обго-
ворення, у перебігу якого аналізуються 
всі “за” і “проти”, щоб громадяни ухва- 
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лювали рішення свідомо і з розумін-
ням своєї власної відповідальності.

2. Потрібні широкомасштабні со-
ціологічні дослідження – загальнона-
ціональні опитування, фокус-групи, 
опитування експертів – щодо євро- 
пейської інтеграції України, які б ви-
являли можливі небезпеки та соціаль- 
ні і політичні групи, що можуть бути 
противниками євроінтеграції.

3. Втішні результати щодо підтрим-
ки більшістю населення вступу до ЄС 
не повинні вводити в оману, оскільки 
ситуація може істотно змінитися, коли  
населення усвідомить, що вступ до ЄС 
означає віддалення від Росії, зокрема 
введення візового режиму.

4. Інформаційна загальнонаціо- 
нальна кампанія, яка роз’яснювала б 
на-селенню вигоди європейського ви-
бору України має бути насамперед 
спрямована на потенційних проти-
вників євроінтеграції.

5. У проєвропейську кампанію слід 
максимально залучати громадські ор-
ганізації, щоб європейський вибір роз-
глядався не як рішення лише влади чи  
уряду, а як вибір самого суспільства.

6. Основним “нервом” проєвро- 
пейської кампанії має стати переконан-
ня, що вступ до ЄС – це не формальний 
акт приєднання до певної структури, 
а реальні зміни у самому житті людей  
– наближення до європейських стан-
дартів добробуту, демократії, поваги 
до прав людини, ефективної соціаль- 
ної політики [4]. 

Основні засади державної політики 
України з даної проблематики окрес-
лено в Державній програмі інформу-
вання громадськості з питань євро- 
пейської інтеграції України на 2004-
2007 рр., яка закладає підвалини для 
організації інформування населення 
та в перспективі розвитку широкої 
суспільної дискусії з цієї тематики [5]. 

Проте в цій програмі недостатню 
увагу приділено ролі засобів масової 

інформації у процесі взаємодії між 
владними інституціями та громадсь- 
кістю. Адже ЗМІ стають дуже впливо-
вим суспільним інститутом, зростає 
їх значення як джерела інформації та 
чинника, що значною мірою впливає 
на формування суспільних настроїв. 
Так, результати опитування громадсь- 
кої думки в Польщі підтвердили, що 
переважна більшість громадян вира-
зила бажання отримувати інформацію 
з питань євроінтеграції власне із ЗМІ.

Аналіз основних програмних доку-
ментів, серед яких “Постанова Сейму 
Республіки Польща з питань побудови 
підґрунтя інформаційного суспільства 
в Польщі” від 14 липня 2000 р. [6], а 
також “Цілі та напрямки розвитку ін-
формаційного суспільства в Польщі” 
прийняті Радою Міністрів Польщі від 
28 листопада 2000 р. [7], та перебігу ін-
формаційних кампаній на тему євро-
пейської інтеграції в Польщі, свідчить,  
що уряд надавав ключового значення 
співпраці із засобами масової інфор-
мації. Зокрема, зазначається, що ЗМІ, 
державні і комерційні, загальнопольсь- 
кі, регіональні і місцеві, є важливими 
партнерами уряду в реалізації страте-
гічних завдань політики інформуван-
ня, які (передусім державні видання,  
публічні телебачення і радіо) безпосе-
редньо забезпечують реалізацію права 
громадян на інформацію [8].

З метою оптимізації зусиль та отри-
мання максимальних результатів уряд 
планував та здійснював інформування 
з урахуванням трьох основних прин-
ципів ефективної комунікації: визна-
чення цільової аудиторії; окреслення 
характеристики предмета, який стано-
вить інтерес; вибір форми і засобу по-
дання інформації.

Так, беручи до уваги відмінність у 
громадських позиціях поляків, було 
окреслено кілька цільових груп інфор-
мування: політики, державні служ-
бовці, представники місцевого само-
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врядування, ЗМІ, підприємці, селяни, 
вчителі, молодь. Також виокремлено 
чотири пріоритетні групи адресатів: 
групи, які впливають на формування 
громадської думки (політики, журна-
лісти, вчителі, служителі церкви, ліде-
ри суспільних та професійних груп); 
власники малих та середніх підпри-
ємств; селяни; молодь, що вчиться.

Відповідно, зусилля організаторів 
щодо інформування спрямовувалися 
на те, щоб до представників кожної з 
груп надходила необхідна інформація, 
яка відповідала їхнім запитам, у зруч-
ній та зрозумілій формі, з доступного 
джерела. Матеріали опрацьовувалися 
з урахуванням особливостей та потреб 
соціальних груп, забезпечували макси-
мальне сприйняття ними інформації.

Вибір засобів та форм надання ін-
формації про євроінтеграцію здій-
снювався, зокрема, на основі аналізу 
результатів опитувань громадської 
думки щодо доступності, ефективнос-
ті, а також популярності різних інфор- 
маційних джерел. Так, у 2003 р. поля-
ки отримували інформацію на тему 
європейської інтеграції: на публічних 
зустрічах і заходах масового характеру 
(9% опитаних), під час акцій у торго-
вельних центрах (13%), через місцеві 
пункти інформації (14%), з друкова-
них матеріалів, переважно з брошур 
і буклетів (28%). Відносно часто дже-
релом інформації називався Інтер- 
нет (16%) [9].

З урахуванням зростання ролі 
електронного зв’язку урядом спільно 
з Польською прес-агенцією створено 
доступну в Інтернеті базу даних про 
інтеграцію Польщі до ЄС – EuroPAP,  
користування з якої є безплатним. 
Матеріали з Інтернету легкодоступні і  
широко використовуються як ЗМІ, так 
і пересічними громадянами, які цікав-
ляться тематикою інтеграції.

Однак результати соціологічних 
опитувань засвідчили, що беззапереч- 

не лідерство серед засобів масової ін-
формації належить телебаченню. Так, 
понад 3/4 респондентів (83%) відпові-
ли, що найчастіше отримували інфор-
мацію на тему європейської інтеграції 
з телевізійних програм і рекламних 
повідомлень. Зауважимо, що найбільш 
вірогідними джерелами інформації 
названо програми публічних телеба-
чення (76% опитаних) і радіо (49%), 
менше 30% – програми комерційно- 
го телебачення [10].

У 2001 р. уряд РП уклав Угоду з по- 
льським телебаченням (аналогічна уго- 
да укладена і з польським радіо), в якій 
окреслено рамки співпраці щодо по-
ширення інформації на тему євроінтег- 
рації. Основним завданням спільних 
дій визнано організацію та підтримку 
активної громадської дискусії, переко-
нання громадян у доцільності участі 
в референдумі на підтримку вступу 
Польщі до ЄС. Серед телевізійних про-
грам найбільшою популярністю серед 
глядачів користувалися такі, як “По-
ляк = Європеєць”, “Європу можна по-
любити”, “Євротел”, а також рекламні 
матеріали про ЄС.

Результати опитувань засвідчили, 
що як прихильники (55% респонден-
тів), так і противники євроінтеграції 
(43%) позитивно оцінили кількість 
часу, виділеного Польським телеба-
ченням на представлення позицій за і 
проти вступу до ЄС, хоча водночас, ви-
словлено думку, що програми телеба-
чення частіше представляли офіційну 
позицію уряду [11].

Представники ЗМІ досить часто 
критикували інформаційну політи-
ку уряду, звертали увагу на труднощі 
щодо отримання чіткої та достовірної 
інформації. До того ж інформація про 
євроінтеграцію та ЄС, на думку жур-
налістів, не є привабливою і цікавою 
для аудиторії.

Зазначалося, що інформація щодо 
перспектив вступу Польщі до Євро- 
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пейського Союзу мала переважно по-
зитивний характер, були применшені 
або замовчувалися можливі негативні 
наслідки інтеграційних процесів. Так,  
62% поляків заявили, що в ЗМІ часті-
ше повідомляється про переваги всту-
пу Польщі до ЄС, ніж про загрози.

Також серйозною проблемою стала 
відсутність простої та зрозумілої для 
пересічного громадянина мови, спо-
собу повідомлення про справи у сфері 
інтеграції, адже найчастіше журналіс-
ти цитують політиків, використову-
ють уривки з офіційних документів та 
звітів, внаслідок чого ускладнюється 
сприйняття інформації.

Незважаючи на усвідомлення важ-
ливості телебачення як найбільш до-
стовірного і доступного джерела ін-
формації, його можливості не були 
використані максимально ефективно. 
Так, звучали закиди на адресу теле-
бачення, що питання інтеграції з’яв-
лялися переважно в інформаційних 
програмах, майже не було програм 
освітньо-пізнавального характеру, час 
трансляції програм на тему інтеграції 
не був найкращим. На думку глядачів, 
телебачення, як правило, подавало ма-
теріали про європейську інтеграцію 
у досить загальній формі, прагнучи 
залучити до перегляду якнайбільшу 
кількість осіб, а не скеровувало свої 
програми до конкретних груп адреса-
тів. Крім того, дослідження показали,  
що інформація про євроінтеграцію 
сприймається значною мірою особа-
ми, які зацікавлені цією тематикою та  
попередньо підготовлені, з певним ба-
гажем знань у даній галузі.

Водночас варто зазначити, що, на-
віть беручи до уваги окремі тактичні 
прорахунки, польська урядова політи-
ка інформування з метою забезпечен-
ня громадської підтримки ідеї вступу  
Польщі до Європейського Союзу до-
сягла своєї мети, що було б неможливо 
без активної участі засобів масової ін-

формації [12].
Україна має врахувати позитивний 

досвід Польщі у співпраці із ЗМІ. З ме-
тою заохочення засобів масової інфор-
мації до участі в інформаційних кам-
паніях щодо вступу в ЄС, потрібно на 
державному рівні сприяти спрощенню 
процедур отримання грантів i забезпе-
чення коштів для реалізації проектів 
як з державного бюджету, так і з про-
грам підтримки ЄС.

Мабуть, необхідно вжити заходів 
для забезпечення журналістам легко- 
го доступу до “євроінформації”, сприя-
ти в підготовці та оприлюдненні відпо-
відних матеріалів. З метою отримання  
максимальних результатів варто чітко 
визначити цільові аудиторії, до яких 
буде скерована інформація. Форма та 
спосіб подання інформації має залежа-
ти від потреб та запитів аудиторії, що 
забезпечить ефективність сприйняття 
повідомлення.

Підсумовуючи, зазначимо, що ви-
користання напрацювань Польщі у 
галузі інформування громадськості та 
співпраці з засобами масової інфор-
мації сприятиме успішній реалізації 
завдань Української держави у сфері 
європейської інтеграції та підвищен-
ню рівня громадської підтримки ідеї 
зближення з ЄС. Ми маємо розуміти, 
що повністю повторити шлях Польщі 
до ЄС нам не вдасться, але оминути 
деякі труднощі, з якими зіткнулася на 
цьому шляху сусідня держава, ми по-
винні обов’язково.
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 ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

Національна інформаційна 
політика є діяльністю ком-
петентних органів країн з  

контролю, регулювання та плануван-
ня процесів у сфері інформації і ко-
мунікації, сукупністю основних на-
прямів і способів діяльності держави 
по одержанню, використанню та збе-
ріганню інформації. Держава регулює 
відповідний розподіл інформаційних 
ресурсів, загальні принципи інфор-
маційної діяльності, встановлює прі-
оритети для забезпечення національ- 
них інтересів. 

Здійсненням інформаційної полі- 
тики займаються більшість держав сві- 
ту, але обсяги їх діяльності в цій сфе-
рі залежать і від поставлених завдань,  
і від рівня зацікавленості конкрет-
ної країни в інтеграції до глобальної 
системи комунікації, від історичних 
факторів, політичного і економічно-
го розвитку, фінансових і матеріаль- 
них ресурсів. 

Скандинавські країни відрізняють- 
ся високим економічним розвитком та 
власною специфікою фінансових сис-
тем [3, с.192]. Активно розвивається 
програма впровадження скандинавсь- 
кої моделі добробуту. 

При розгляді будь-якої проблеми, 
що стосується Скандинавських країн, 
одразу згадуєш про загальні риси, що 
мають ці країни: високий рівень гро-
мадських служб, фінансування держа-
вою всіх сфер життя, швидкий еконо-

мічний розвиток та соціальні гарантії 
населення. Але поряд із цим існує і 
жорстка податкова система та суворий 
державний контроль. Наприклад, насе-
лення Швеції сплачує найвищі подат-
ки в світі. Але це не заважає бути одні-
єю з найрозвинутіших країн, займати 
шосте місце за середнім рівнем дохо-
дів і дванадцяте за долею ВВП на душу 
населення. Саме тут робочий тиждень 
становить 40 годин та кожний грома-
дянин має право отримати 5-тижневу 
оплачувану відпустку в літній період. 
Для населення гарантується загальне 
пенсійне забезпечення, виплати допо-
моги на дітей, позики на навчання та 
ряд інших пільг. Високим рівнем ха-
рактеризується і система охорони здо-
ров’я. Таким чином, у Скандинавських 
країнах існують сприятливі умови для 
розвитку нових світових тенденцій 
– поширення інформаційного суспіль- 
ства та налагодження інформаційної 
інфраструктури. 

Концепції національної інформа-
ційної політики різних країн мають 
спільну мету цивілізаційного розви-
тку – створення глобальної системи 
міжнародних відносин та становлення 
інформаційного суспільства [1, с.56].

Одними з найрозвинутіших країн 
Європи в галузі інформації та комуні-
кації є Скандинавські країни (Швеція, 
Данія, Норвегія, Фінляндія), інформа-
ційна політика є інноваційною.  

Скандинавські країни в рамках єв- 
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ропейської інтеграції і концентрації 
комунікацій прийняли урядові про-
грами інформаційного суспільства 
і визначили концепції національної 
інформаційної політики. Попри на-
ціональну специфіку, політичні пріо-
ритети, економічні можливості і гро-
мадську думку щодо інформаційних 
процесів, скандинавські країни мають 
спільні цілі і напрямки здійснення 
інформаційної політики. До них від-
носять насамперед: по-перше впро-
вадження нових технологій в систему 
державного управління і ефективне 
здійснення політичної влади – забезпе-
чення доступу широкої громадськості 
до урядової інформації, розвиток ме-
режі “інфоцентрів” для задоволення 
потреб населення, створення держав-
них мереж управління по вертикалі та 
горизонталі влади. По-друге, розвиток 
інформаційної економіки, підтримка 
інформаційного бізнесу, національних 
виробників інфопродукції, залучен-
ня інвестицій в національний інфор-
маційний проект. Зрозуміло що при 
цьому передбачається забезпечення 
соціальної сфери комп’ютерними тех-
нологіями, організація електронних 
бібліотек, доступ до інформації в ме-
режах і системах для соціально неза-
хищених верств населення, створення 
громадського радіомовлення.

 Концепція інформаційної політи-
ки передбачає також впровадження 
правових, етичних та освітніх прин-
ципів комунікації та інформації у всі 
сфери життєдіяльності суспільства 
відповідно до національних інтересів 
[2, с.156-157]. Це відбувається завдяки 
сприятливим передумовам соціаль- 
но-економічного розвитку країн та 
правильного державного регулювання 
основних напрямків політики.

 На сьогоднішній день в світі іс-
нують три різні моделі “інформацій-
ного суспільства” відповідно до ви-
бору яких і визначаються напрямки 

інформаційної політики: американсь- 
ка, сінгапурська та фінська моделі. З 
них тільки фінська модель соціально 
орієнтована на “державу добробуту” 
при тому, що Фінляндія займає перше 
місце з технологічного розвитку, третє 
за степенем динамічності економіки, 
останнє за рівнем соціальної неспра-
ведливості, яка вимірюється співвід-
ношенням доходів найбагатших і най-
бідніших. Фінська модель – відкрите 
соціально-контрольоване інформацій- 
не суспільство, що розвивається на ос- 
нові суспільства добробуту. Досвід 
Фінляндії руйнує стереотипи про вза-
ємозв’язок ліберальної економіки, що 
ґрунтується на невтручанні держави в 
діяльність корпорацій, та високим рів-
нем технологічного розвитку.

Інтерес до Фінляндії обумовлений 
трьома аспектами: по-перше, у Фін-
ляндії різко проявляються соціальні 
інституційні риси, що контрастно від-
різняються від американської моделі;  
по-друге, прагненням виявити роль 
держави добробуту в розвитку інфор-
маційного суспільства; по-третє, ви-
явленням взаємовідносин процесів 
глобалізації і національної ідентич-
ності [5, с.14-15]. 

Успішним є досвід взаємодії у Фін-
ляндії держави, громадянського сус-
пільства і бізнесу при переході до но-
вих інформаційних технологій, який 
демонструє більш збалансовану, без 
соціальних конфліктів модель ефек-
тивної інформаційної трансформації. 
В рамках цієї моделі кожен учасник 
інформаційного суспільства забезпе-
чує роботу свого сегменту. Так, держа-
ва, яка не є інститутом, спрямованим 
на прибуток, стимулює і забезпечує 
інтелектуальний потенціал, фінансує 
сферу освіти, наукові та інноваційні 
центри, а також підтримує необхід-
ний рівень економічної, структурної,  
комунікаційної та інформаційної рів-
новаги в суспільстві. Бізнес є ключо-



77

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Юлія Чеснокова

вою складовою в області реалізації, 
обміну і розповсюдженні готового ін-
формаційного продукту, ефективним 
каналом зв’язку між споживачем і ви-
робником. Суспільство та суспільні ін- 
ститути формують політичні рамки вза- 
ємодії держави та бізнесу, будучи баро-
метром цього динамічного процесу.

Показовим прикладом успішної 
взаємодії держави, громадянського 
суспільства і бізнесу є історія “мереж-
ного підприємства” – фірми “Nokia”, 
яка до першої половини 90-х років бу- 
ла багатогалузевим конгломератом з 
вертикальною ієрархічною структу-
рою, що призвело компанію до ката-
строфи. Під новим керівництвом було 
змінено стратегію і обрано єдиний 
сектор ринку – мобільні телекомуні-
кації. Керівництво “Nokia” зрозумі-
ло, що мобільний телефон не просто 
технічний пристрій, а пристрій для 
людей взагалі, що зблизило її з сус-
пільством. Інші складові нової страте-
гії – це відкритість інвесторам всього 
світу, мережна організація підприєм-
ства, зв’язок з фундаментальними до-
слідженнями в цій галузі, відмова від 
вертикального менеджменту. В силу 
відкритості та співпраці з державою 
та іншими приватними компаніями 
“Nokia” розглядають як втілення ко-
лективного знання фінів в області ко-
мунікаційних технологій. Державний 
сектор свідомо підштовхував “Nokia” 
до перетворення на канал мережі цих 
знань. В цьому сенсі “Nokia” є справ-
жнім національним проектом [4].

Важливо, що фінська модель не 
мрія, не ілюзія, а реальність. Завдяки 
“ноу хау” Фінляндія, ще 20 років назад 
середнього за індустріальними ви-
мірами розвитку країна, стала одним 
з лідерів глобального інформаційно- 
го суспільства.

Фінське суспільство розвиваєть- 
ся відповідно до потреб населення, 
оскільки розвиток ґрунтується на ви-

користанні сучасних інформаційно-
телекомунікаційних технологій. Стра-
тегічний розвиток висуває на перший 
план інформаційну співпрацю Фін-
ляндії в міжнародному контексті. 

Фінляндія прогресує до суспіль- 
ства, заснованого на знаннях, які фор-
мують підґрунтя для освіти і куль- 
тури та складають єдиний найбільш 
важливий фактор виробництва. У на-
ціональному баченні фінів ідеальним 
є суспільство, яке розвиває і викорис-
товує можливості, властиві інформа-
ційному суспільству, щоб покращи-
ти якість життя, знання, міжнародну 
конкурентноздатність. Особливості 
впровадження фінської інформацій-
ної політики полягають:

1) забезпеченні рівних можли-
востей придбання та управління ін-
формацією;

розвитку знань;
2) підтримці цілей стійкого роз-

витку;
3) підвищенні привабливості 

Фінляндії як країни для інноваційних 
підприємств;

Фінляндія прагне бути лідером на 
шляху до інформаційного суспільства, 
особливо в сфері освіти та послуг. 
Практично це означає зручні безпечні 
електронні послуги, що є доступними 
для всіх. Важливим залишається роз-
виток знань індивідуумів, організа-
цій і суспільства. Традиційна система 
освіти доповнюється сферою інфор-
маційних технологій та політичною 
освітою [7]. 

Не менш цікавим є підхід до інфор-
маційної політики у Швеції.

Швеція – одна з провідних країн у 
світі щодо сектору інформаційних тех-
нологій. Відповідно Шведський Пар-
ламент намагається створити першу  
державу “інформаційного суспільства 
для всіх”. Обґрунтуванням є те, що ін-
формаційні технології впливають на 
всіх та змінюють життєвий шлях. Це 
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одна з основних технологій, що розви-
вається в новому суспільстві – інфор-
маційному. 

Основним документом є виробле-
на міністерством промисловості, за-
йнятості та комунікацій постанова 
“Швеція: Інформаційне суспільство 
для всіх. Шведська політика в сфері 
інформаційних технологій”. Цей до-
кумент представляє цілі, орієнтації та 
визначає пріоритети шведського уря-
ду в області інформаційних технологій  
для досягнення мети – інформаційне 
суспільство для всіх. Задля цього ви-
магаються заходи в усіх політичних 
сферах. Уряд вирішив, що головні за-
ходи повинні бути зосереджені перш 
за все на трьох областях:

- конфіденційність в інформацій-
них технологіях – кожен має право 
конфіденційності у використанні ін-
формаційних технологій;

- компетентність у застосуванні ін-
формаційних технологій – умова зна-
ння основних навичок для всіх;

- доступність до послуг інформа-
ційного суспільства – виявлення і ви-
користання інформації і зв’язок через 
інформаційні технології.

Цей документ представляє тенден-
ції в суспільстві, що ведуть до при-
йняття рішень в галузях , які стануть 
пріоритетними в найближчому май-
бутньому і які допоможуть уряду до-
сягнути мети – інформаційне суспіль- 
ство для всіх [11]. 

Слід зазначити, що серед шведських 
компаній популярною стала практика 
навчання своїх співробітників вико-
ристанню інформаційних технологій 
в різноманітних сферах діяльності. В 
багатьох випадках компанії самостій-
но надавали працівникам персональні 
комп’ютери для освоєння основних 
навичок в домашніх умовах, але це 
супроводжувалось сплатою податку 
співробітником за додатковий дохід.  
Зрозуміло, що такий підхід не давав 

можливості розвинути інформаційно-
технологічне навчання. У зв’язку з цим 
вже 1 січня 1998 року в Швеції всту-
пив в силу новий закон про прибутки 
співробітників, що отримали від своїх 
компаній комп’ютери. Використання 
домашніх ПК не підлягало оподатку-
ванню. Використання можливостей,  
що надавались новим законом, стало 
носити масовий характер. Наприклад, 
співробітники компанії “Volvo” змо-
гли отримати найпотужнішу модель 
комп’ютера за половину реальної ціни. 
В цілях підтримки ініціативи швед-
ського уряду компанія Microsoft зни-
зила ціни на своє програмне забезпе-
чення для тих компаній, які купували 
домашній ПК для своїх співробітни-
ків. На думку уряду Швеції, держава 
тільки виграє від наявності в ній біль-
шої кількості громадян, що володіють 
основними інформаційно-технологіч-
ними навичками. Наприклад, зі збіль- 
шенням кількості домашніх комп’юте-
рів збільшується попит на електронну 
комерцію та Інтернет-послуги, що, в 
свою чергу, викликає зростання кіль- 
кості постачальників даних послуг. А 
це сприяє зміцненню конкурентноз-
датності шведської економіки на світо-
вому ринку. В результаті даної ініціа-
тиви вже через рік об’єм продажу ПК в 
Швеції виріс на 60%, більше 50% швед-
ських сімей мали комп’ютери вдома. 
Ініціатива включала також створення 
спеціальних комп’ютерних лаборато-
рій для безробітних, збільшення кіль- 
кості комп’ютерів в школах, а також 
широку програму отримання комп’ю-
терних навичок для вчителів.

Таким чином, метою державної 
інформаційної політики Швеції є за-
безпечення доступу до інформації та 
знань про інформаційні технології 
максимальної кількості її громадян. 
Це, в свою чергу, повинно призвести до 
економічного прогресу країни та зрос-
тання зайнятості населення Швеції. 
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Отже, основними рисами політики 
є створення інформаційного законо-
давства та технічних стандартів, роз-
виток інформаційної індустрії і бізне-
су, інтенсивний розвиток мультимедіа, 
пропагування інформаційної освіти та 
навичок в інформаційних технологі- 
ях [1, с.69].

Данія не має формального і затвер-
дженого варіанту інформаційної по-
літики, але деякі політичні цілі і нако-
пичений досвід лягли в основу таких 
документів як “Інфосуспільство-2000”,  
“Інформація вчасно”. Важливим є За-
кон про бібліотеки, що був прийнятий 
в 2000 році. Згідно цього закону усі 
публічні бібліотеки повинні надавати 
Інтернет-послуги і забезпечувати рів-
ність всіх форм інформації.

У Данії намагаються крок за кро-
ком оцифровувати культурну спадщи-
ну, в тому числі і художню літературу,  
але закони авторського права не до-
зволяють робити це в повному об’ємі. 
Розроблено декілька ефективних про-
ектів по оцифруванню. Згідно датської 
державної політики, усі державні ор-
ганізації повинні надавати свої публі-
кації для онлайнового доступу. Через 
постійне збільшення кількості інфор-
мації необхідно створювати хороші 
рекомендуючі матеріали до мережних  
ресурсів. Бібліотеки повинні працюва-
ти 24 години на добу 7 днів на тиждень, 
вдосконалювати досвід та підвищува-
ти якість обслуговування. Необхідно 
мати певну критичну масу матеріалів, 
що надаються для широкого викорис-
тання.

На практиці в Данії існує політика 
в області інформації і політика в об-
ласті радіо- і телемовлення як частини 
державної інформаційної політики. 
Основу становлять ті ж принципи, що і 
в інших європейських країнах. Можна 
виділити три базові характеристики. 
Перш за все це виконання конкретної 
культурної, політичної та соціальної 

ролі та деякі зобов’язання, що вира- 
жаються в незалежності, універсаль- 
ності та різноманітності. Звичайно іс-
нує і спеціальне зобов’язання – при-
діляти увагу національній культурі і 
всьому, що пов’язано з Данією. По-дру-
ге, державне мовлення займає приві-
лейоване становище і повинно обслу-
говувати інтереси кожного в питаннях 
підбору програм, а також нести від-
повідальність та звітувати перед пу-
блікою. По-третє, існують спеціальні 
агентства, що контролюють питання 
дотримання державної незалежності 
та безпеки. Зараз в Данії іде дискусія 
по питанню формування державного 
мовлення через Інтернет; фінансува-
тись воно могло б таким же чином, як і 
державне радіо- або телемовлення. Для 
цього необхідний більш системний 
підхід при створення доступу до таких 
матеріалів, як словники, енциклопедії 
та інші довідкові інструменти загаль- 
ного користування; необхідна активна 
позиція у виборі Інтернет-програм та 
інформація про роботу державних та 
інших органів влади і управління. 

Необхідність в державній підтрим-
ці викликана тим, що видавництва не 
бажають розширювати мережні по-
слуги. Це стало наслідком невдалого 
досвіду Норвегії та Швеції, де платний 
доступ до національних енциклопедій 
виявився збитковим.

Майже всі європейські країни роз-
робили загальні принципи технічної 
політики відносно використання Ін-
тернету. Вважають, мережеві техноло-
гії нададуть людям інформаційні по-
слуги високої якості. Також це суттєво 
впливає на культурне оточення, ви-
робничі технології та здатність утри-
мувати високий рівень в досліджен-
нях, освіті та бізнесі. За розрахунками 
уряду Данія повинна стати провідною 
країною в світі в області інформацій-
но-комунікаційних технологій. 

Суттєвим аспектом нової інформа-
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ційної політики уряду є інфраструкту-
ра високої якості, розвиток інформа-
ційної грамотності, активна позиція 
держави, яка ефективно підтримує 
електронний бізнес. 

Аналізуючи діяльність держави в 
інформаційній політиці, можна виді-
лити наступні основні моменти:

- загальна інформація від дер-
жавних чи муніципальних органів 
одержується в результаті реаліза-
ції національної політики та потреб 
споживачів, вона стає необхідною в 
системі національного постачання 
інформації. Фінансування входить в 
бюджет. Постачальники високоякісної 
інформації є державними установами. 
Оцифрування документів культурної 
спадщини, а також національної літе-
ратури та найважливіших журналів є 
високопріоритетною задачею;

- ліцензована інформація оплачуєть- 
ся державними установами. Все більше 
компаній прагнуть стати постачаль- 
никами інформації, ціна за яку поки 
що висока, але в подальшому необхід-
но прагнути до більш збалансованого 
відношення ціни і вартості. 

 - постачання інформації, що опла-
чується за схемою “оплати за перегляд” 
продовжує розвиватися як додаткове 
джерело.

Таким чином, інформаційна по-
літика Данії спрямована на розвиток 
сфери електронних послуг, створення 
інформаційної супермагістралі, по-
ширення датської інформаційної про-
дукції на європейські та світові ринки, 
запровадження інноваційних інфор-
маційних технологій в бізнесі та від-
критий доступ та широке використан-
ня інформаційних джерел Інтернету.

Інформаційна політика Норвегії 
відрізняється тим, що її розвиток від-
бувається з деяким запізненням щодо  
інших Скандинавських країн. Але 
модель розвитку телекомунікаційної 
сфери є досить аргументованим і ус- 

пішно працює на практиці. Одним з 
найважливіших внутрішньодержав-
них документів є Закон про телекому-
нікації Норвегії. В ньому виділяються 
наступні цілі розвитку даної сфери:

- створення мереж для органів вла-
ди на різних рівнях, відкриття їх для 
широкого кола громадян, розвиток ме-
реж “інфокіосків”, які надають грома-
дянам необхідну інформацію, по суті 
наближуючи сітьові телекомунікацій-
ні послуги до універсальних;

- створення та підтримка тема-
тичних баз даних з відомостями про 
компанії, що працюють на телекому-
нікаційному ринку, підтримка на-
ціональних телекомунікаційних ін-
дустрій, забезпечення сприятливих 
умов реалізації приватним бізнесом 
державних програм – тобто створен-
ня умов для участі всіх сфер бізнесу у 
переході до інформаційної структури 
суспільства;

- створення електронних каталогів 
бібліотек, забезпечення привілейова-
ного доступу до телекомунікаційних 
ресурсів окремих соціальних катего-
рій (учні, студенти) [9], впровадження 
нових технологій в діяльність суспіль- 
них компаній, тобто подальше підви-
щення рівня соціального розвитку те-
лекомунікаційної сфери.

В Норвегії, не дивлячись на зако-
нодавчу регламентацію, реально, в по-
вному об’ємі на ринку діє лише один  
природний монополіст – державна 
компанія “ТелеНор” – послуги якої за 
всіма трьома показниками охоплюють 
практично все населення Норвегії [10]. 
В подальшому планується розбит-
тя “ТелеНор”» на три незалежні одна 
від одної компанії, які повинні стати 
провідними монополістами окремо в 
трьох областях. Саме на це і спрямо-
вана сучасна інформаційна політи- 
ка Норвегії.

Слід зазначити, що інформаційний 
розвиток Норвегії відбувається дещо 
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повільніше, ніж в інших Скандинавсь- 
ких країнах, хоча і характеризується 
швидкими темпами в світі. 

Таким чином, інформаційна по-
літика Скандинавських країн знахо-
диться на передових позиціях в світі. 
Це найрозвинутіші країни Європи в 
галузі інформації та комунікації. Скан-
динавські країни характеризують- 
ся спільними тенденціями, але кожна 
з них має власні особливості розвитку 
інформаційної політики. Фінляндія 
прогресує до суспільства, заснованого 
на знаннях і відрізняється прагненням 
виявити роль держави добробуту в 
розвитку інформаційного суспільства. 
Швеція прагне покращити рівень ін-
формаційних технологій, які вплива-
ють на життєвий шлях суспільства.  
Метою державної інформаційної полі-
тики Швеції є забезпечення доступу до 
інформації та знань про інформацій-
ні технології максимальної кількості 
громадян. Данія засновує інформацій-
ну політику на широкому доступі гро-
мадян до інформаційних ресурсів, на 
розвитку сфери електронних послуг, 
створенні інформаційної супермагі-
стралі та поширенні датської інфор-
маційної продукції на європейські та 
світові ринки. Інформаційна політика 
Норвегії спрямована на створення 
законодавчої бази для забезпечення 
інформаційних прав громадян. Будь-
яка з цих країн може стати гідним 
прикладом для наслідування в інфор-
маційній сфері.
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 МІФИ ТА РЕАЛІЇ ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ 

СТОЛІТТЯ: УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ?

Так історично склалося, що 
процес формування укра-
їнської державності тією, 

чи іншою мірою був пов’язаний із зо-
внішніми чинниками, ситуацією на 
міжнародній арені. Поряд із європей-
ськими та американськими вплива-
ми, про які неодноразово нагадують 
політичні сили й аналітики у розпал 
передвиборчих кампаній, постійним 
залишався фактор російської присут-
ності у внутрішньому політичному, 
економічному, соціальному, і, зрештою, 
культурному житті нашої країни. Без-
заперечним є й те, що внутрішня по-
літика тісно пов’язана із зовнішньою, 
тому можна констатувати, що і кроки Ук- 
раїни на світовій арені часто-густо роби-
лися із огляду на ситуацію у Москві. 

Пояснювалося таке становище ба-
гатьма об’єктивними та суб’єктивни-
ми чинниками, вирішальними з яких 
були: тісна взаємозалежність госпо-
дарських комплексів обох держав, що 
збереглася по багатьох параметрах з 
часів СРСР; невизначеність зовнішньо- 
політичного курсу України і націо-
нальних інтересів; існування комп-
лексу “меншовартості” стосовно Росії. 
Звісно, що такі ж риси були притаман-
ні і російському суспільству, за виклю-
ченням останньої – росіяни довгий 
час не могли змиритися із розпадом 
величезної імперії і створенням нових 
незалежних держав на її теренах, тому 
й політика “неоімперства”, запропо-

нована Кремлем на чолі із нині діючим 
президентом знайшла підтримку.

За правління першого Президента 
РФ її зовнішня політика, в тому числі й 
стосовно України, не набула чітко вира-
женого спрямування. Для зовнішньо- 
політичного відомства, яке тоді очо- 
лював А. Козирєв, налагодження все-
бічних відносин з новими незалеж-
ними державами, особливо тими, що 
виникли на теренах колишнього Ра-
дянського Союзу, не стало першочер-
говим завданням. Зовнішня політика 
Москви зосереджувалася на співро-
бітництві із США та країнами Західної 
Європи на умовах набуття Російсь- 
кою Федерацією статусу стратегічного 
партнера [8]. Окрім того, зовнішньо- 
політичним відомством Росії перед-
бачалося співробітництво із НАТО, 
довгострокове членство в Альянсі, по- 
літична кооперація з новими члена-
ми в Раді Безпеки ООН, а також по 
можливості, членство в таких міжна-
родних економічних організаціях, як 
МВФ (міжнародний валютний фонд) 
та “Велика сімка” [1, с.16]. Додамо, що 
ліберали на чолі із Андрієм Козирє-
вим більшою мірою ототожнювали 
національні інтереси своєї держави 
із інтересами західного суспільства. 
Це зменшувало дипломатичну актив- 
ність на всіх інших азимутах, і як на-
слідок, Москва втрачала потенційних 
союзників [8]. 

Справжнім шоком для російсько- 



83

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Лариса Коврик

го істеблішменту було усвідомлення 
того, що на Заході РФ ніхто не чекав із 
відкритими обіймами, там вистачало й 
своїх проблем, а прийняття Північно-
атлантичним Альянсом рішення про 
розширення блоку на Схід вплинуло 
певною мірою на політичні позиції 
лібералів. Зовнішня політика почала 
все більше підпадати під зростаючий 
вплив комуністичної та націоналіс- 
тичної опозиції. Наприклад, у близь- 
кому зарубіжжі вона проявлялася в 
наступних кроках з боку російського 
керівництва: у спробі зберегти воєн-
ні бази, неврегульованість проблеми 
з Україною стосовно Чорноморського 
Флоту, економічні санкції проти Есто-
нії та Латвії, мотивуючи так позицію 
порушенням прав людини відносно 
проживаючого в даних країнах російсь- 
комовного населення, військові дії й 
втручання російських військових фор-
мувань у внутрішньополітичну ситуа-
цію Таджикістану, Вірменії, Молдови 
тощо [1, с.18]. 

Натомість, у конфлікті на Балканах 
РФ відмовилася підтримувати лінію 
західних держав по відношенню до 
Слободана Мілошевича й боснійських 
сербів як відповідальних за етнічні 
чистки, а заявила, що “обмежене засто-
сування повітряних сил НАТО проти 
позицій боснійських сербів у вересні 
1995 року було геноцидом сербів, яке 
може розпалити нову світову війну в 
Європі” [2, с.1]. А у відносинах із Пів-
нічноатлантичним Альянсом прогля-
дався різкий спротив стосовно його 
розширення на Схід. Російське МЗС 
аргументувало це тим, що у стратегії  
даної організаціі ще існують стерео-
типи блокового мислення, тому її роз-
ширення до безпосередньої близькос-
ті з Росією означатиме суттєву зміну  
у співвідношенні військових сил та 
дестабілізацію військово-політичної 
ситуації в регіоні [1, с.18]. Такий стан 
справ став підставою для певної корек-

ції курсу Кремля з середини 1990-х 
рр. Внаслідок розчарування російсь- 
кою елітою і правлячим класом від-
носинами із США та країнами Заходу 
зовнішньополітичні акценти почали 
зміщуватися на країни СНД, Іран, Ін-
дію, Китай. 

Нові зміни у зовнішній політиці 
Російської Федерації відбулися з при-
значенням Євгена Примакова на поса-
ду міністра закордонних справ. Його  
курс називали політикою прагматизму. 
Тоді були означені чотири пріоритети 
зовнішньої політики РФ: зміцнення 
територіальної цілісності держави; за-
охочення доцентрових тенденцій на  
території колишнього СРСР; забезпе-
чення стабільності на регіональному 
рівні у рамках СНД і на Балканах; за- 
побігання створенню нових зон напру-
женості і розповсюдження зброї ма- 
сового знищення [6, с.12].

Лінія Є.Примакова отримала своє 
продовження при наступному керівни-
кові МЗС І. Іванові (з вересня 1998 р.), 
котрий відстоював ідею побудови бага-
тополюсної системи міжнародних від-
носин. Політика в європейській зоні 
передбачала створення системи без-
пеки й співробітництва на базі ОБСЄ 
та ЄС і розвиток відносин з державами 
СНД із забезпеченням лідируючих по-
зицій саме для РФ.

До певної міри означена стратегія 
включена також і в так звану “док-
трину Путіна” [5, с.3]. Хоча публічні 
заяви Президента РФ і не дають під-
став для вичерпного з’ясування зміс-
ту оновленої зовнішньополітичної 
стратегії Кремля, проте численні його 
висловлювання дозволяють вказати 
на деякі основні принципи: верховен-
ство внутрішньополітичних завдань 
над зовнішньополітичними; міжна-
родне співробітництво, що базуєть- 
ся на політиці реалізму і балансу сил; 
прагнення гармонізації міжнародних 
відносин шляхом дотримання еконо-
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мічного прагматизму; необхідність 
дотримання базових міжнародно-пра-
вових принципів, як то суверенність і 
рівноправність держав, незастосуван-
ня сили, повага прав і свобод людини, 
невтручання у внутрішні справи ін-
ших країн. 

Все це, звісно, є загальноприйня-
тими нормами ведення зовнішньопо-
літичних справ, яких має дотримува-
тись суверенна держава. Але практика 
свідчить, що зазначені принципи не-
співставні із “Real politik”, яку прово-
дять США та намагається втілювати  
Росія. На думку німецького дослідни-
ка Х. Фогеля, кремлівське керівництво 
при Путіні, починаючи з 2000 року, 
досягло великих результатів, пере-
шкодивши розвалу російської держав-
ності. Скорочення зовнішнього боргу 
і зростання реальних доходів населен-
ня можуть вважатися успіхом прези-
дентської політики. Крім того, західні 
країни не забудуть активну підтримку 
Росії у боротьбі проти міжнародного  
тероризму, адже це, на думку автора, 
було демонструванням чітко вира-
женої західної зовнішньополітичної 
орієнтації президента. Але внутріш-
ній світ Кремля залишається чорною 
скринькою, а особистість президента 
– секретним шифром для будь-якої 
спроби системного аналізу [11, с.250]. 
Що стосується стратегічних рішень, 
і зовнішньої політики зокрема, то всі 
вони приймаються у вузькому колі ви-
браних політиків та впливового еконо-
мічного лоббі. 

Якщо ж мова йде про місце та роль 
Росії в сучасному світі, то оцінки пре-
зидента Володимира Путіна мають су-
перечливий характер, оскільки важко 
поєднати досі вагомий військовий по-
тенціал (хоча РФ не може бути супер-
ником Сполучених Штатів з багатьох 
видів високотехнологічних озброєнь, 
але не забуваймо про фактор ядерної 
держави та її місце на світовому ринку 

продажу зброї), геополітичні можли-
вості та економічну слабкість. З одного 
боку, президент РФ “віддає данину ри-
ториці “великої держави”, вважаючи, 
що Росію ще рано відспівувати в та-
кій якості” [8]. Він вважає завершеним 
процес нової пострадянської ідентич-
ності країни і бачить можливість ви-
конання ним ролі одного із провідних 
світових гравців: “Росія, вже давно не 
зменшена карта Радянського Союзу, а 
самостійна. самодостатня країна, на-
буває все більшої і більшої впевненості 
в собі” [8]. 

З іншого боку, на думку В. Путіна, 
Росія переживає один із найскладні-
ших періодів своєї багатовікової історії. 
Адже, вперше за останні 200-300 ро-
ків вона зіткнулася обличчям з реаль- 
ною небезпекою опинитися в другому, 
а можливо, і третьому ешелоні держав 
світу [8]. А це, звісно, заважає просу-
ванню неоімперських підходів у сучас-
ній російській зовнішній політиці.

Доречно було б наголосити на тому, 
що ідея імперії систематично згадуєть- 
ся у всіх російських політичних кон-
цепціях. Змінюються лише назви: від 
“відновлення СРСР” лідера Комуніс-
тичної партії РФ Генадія Зюганова 
до “ліберальної імперії” відомого по-
літика А. Чубайса [7]. Окрім того, всі 
ці концепції не можуть бути втілені у 
життя без наявності національного лі- 
дера, яким у 21 столітті для Російської 
держави став В. Путін. Цікавим є те, що 
обстоюючи необхідність “президентсь- 
кого” авторитаризму в Росії, російсь- 
кі консерватори виступають проти 
сильної президентської влади в сусід-
ніх з РФ державах, вбачаючи у такій  
владі противагу російському впливу. 
Відомий російський політик К. Затулін 
висловився, до прикладу, у тому дусі, 
що “Росії не потрібен сильний українсь- 
кий президент, сильна Україна, нам 
взагалі не потрібна президентська вла-
да в Україні, буде краще, якщо це буде 
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парламентська республіка. Наш на-
ціональний інтерес зовсім не полягає 
в тому, щоб Україна була могутньою 
державою, з якою нам потрібно було б 
рахуватися...” [3, с.2]. 

Власне, такі думки притаманні зна-
чній частині російського істеблішмен-
ту, хоча не всій. Зрозуміло, що подібна 
позиція стосовно України, і не тільки  
неї, а й багатьох колишніх радянських 
республік, насторожує, змушуючи їх 
дистанціюватись від Російської Феде-
рації, обираючи західні структури для 
подальшої інтеграції. На нашу думку, 
українське керівництво могло б повчи-
тися прагненню, з яким Росія захищає 
свої національні інтереси, з тим, щоб 
правильно і стійко будувати російську 
зовнішньополітичну лінію. 

Повертаючись до прагматизму ді-
ючого президента Російської Федера- 
ції, варто зазначити, що на відміну 
від свого попередника Б. Єльцина, він 
більшу увагу приділяє інтеграційним 
процесам на пострадянському про-
сторі. Так, у своєму Посланні до Феде-
ральних Зборів В. Путін наголошував, 
що “не тільки історична близькість, 
але й практичні міркування диктують 
необхідність активізації наших (ро-
сійських) зусиль в СНД. Росія залиша-
ється ядром інтеграційних процесів у  
Співдружності, для неї тут відкрива-
ються нові можливості” [9, с.42]. На 
думку нинішнього міністра закордон-
них справ С. Лаврова, зовнішня полі-
тика РФ є багатовекторною. Це означає 
необхідність постійно дбати про ро-
сійські інтереси з сусідніми країнами, 
перш за все в рамках СНД, розвивати 
відносини із країнами Заходу і Сходу, 
забезпечувати “нашу присутність всю-
ди, де це може принести значну прак-
тичну віддачу для наших економічних 
та інших інтересів” [4]. Окрім того, 
російське зовнішньополітичне відом-
ство зацікавлене у подальшій актив-
ній участі у вирішенні глобальних та 

регіональних проблем людства. Мова, 
звісно, йде про безпосередню участь 
РФ у врегулюванні конфліктів та криз 
на Близькому Сході, в Іраку, Північ-
ній Кореї.

Поряд із наміченими стратегічни-
ми цілями для Росії була і залишаєть- 
ся низка проблем, пов’язаних із зо-
внішньою, економічною, фінансовою 
політикою. Так, західні дослідники 
М. Хутерер та К. Крумрай виділили 
три основні проблеми, які не вдається 
вирішити російській державі і сьогод-
ні. По-перше, це питання стратегіч-
них озброєнь. Російська Федерація за 
будь-яких обставин прагнула зберегти 
стратегічний паритет із Сполученими 
Штатами Америки, однак не маючи на 
це необхідного фінансового потенціа-
лу, вона ще й зіткнулася із нарощуван-
ням озброєнь Китаєм (країною-сусі-
дом) [12, с.37]. При цьому збільшення 
ядерних арсеналів не сприяє вирішен-
ню явних російських проблем безпеки. 
По-друге, для РФ була й залишається 
актуальною проблема НАТО. Впро-
довж кінця 1990-х рр. і в наші дні ро- 
сійське керівництво виступає проти 
розширення Альянсу, однак ним не 
була запропонована альтернатива, яка 
б зацікавила, наприклад країни Бал-
тії, не вступати до даної організації. 
По-третє, дилема перехідного періо-
ду та глобалізації: швидкість, з якою 
відбуваються глобалізаційні процеси, 
навряд чи дозволить Росії прохоло-
джуватися на периферії, оскільки вона 
прагне вести серйозну конкурентну 
боротьбу за західні інвестиції. Але не 
дивлячись на економічні реформи, ні 
законодавча база РФ, ні політичні сили 
не готові до широкого вкладання захід-
них інвестицій у російську економіку. 
“Російська держава і надалі має намір 
здійснювати авторитарний контроль 
у багатьох галузях і нейтралізувати 
закордонний вплив навіть з ураху-
ванням небезпеки того, що тим самим 
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буде гальмувати трансформацію сус-
пільства та економіки” [12, с.38]. 

Отже, вирішення вищевказаних 
проблем і численну кількість інших 
дасть можливість Росії у майбутньому 
претендувати на статус демократичної 
держави – справжнього впливового 
гравця на міжнародній арені. А поки 
що прагнення та бажання російської 
держави не повністю співпадають із 
реаліями сьогодення. Як зазначив 
Крістоф Руаєн : “... для того, щоб Росія 
перетворилася на позитивного значу-
щого учасника і партнера в міжнарод-
ній політиці, їй перш за все і більш за 
все необхідний процес надзвичайно 
важкого внутрішнього оздоровлен- 
ня” [10, с.269].

Додамо, що проблема внутрішньо- 
го оздоровлення притаманна і нашій 
країні. І, безсумнівно, впрорядкував-
ши власні внутрішні проблеми, супе- 
речності та протиріччя Україна все ж  
таки буде мати шанс формувати са-
мостійно свій зовнішньополітичний 
курс, будувати свої відносини із кра-
їнами-сусідами, і не тільки, на парт- 
нерських дружніх засадах. 

Підводячи підсумок, потрібно на-
голосити, що зовнішньополітична 
стратегія Росії впродовж 90-х років 
минулого століття зазнала значних 
змін. Якщо з початком формування 
державності РФ політика Кремля ха-
рактеризувалася нечіткістю концеп-
туальних засад, несформованістю зов- 
нішньополітичних пріоритетів й непо-
слідовністю дій на міжнародній арені, 
то з приходом до влади команди Во-
лодимира Путіна вона набуває нових 
рис. Зовнішньополітична стратегія 
Москви спрямовується на відновлен-
ня великодержавного статутсу Росії 
у поєднанні із забезпеченням своїх 
економічних та військово-політичних 
інтересів. В рамках політики праг-
матизму російське керівництво по-
ставило собі за мету відновити вплив 

на всьому просторі СНД, разом з тим 
оголосивши західноєвропейський век-
тор пріоритетним. До того ж основним 
гаслом нинішнього президента стала 
побудова багатополюсного світу, що 
дало б Російській державі можливість 
стати одним із світових лідерів, хоча 
за сучасного домінування США дана 
перспектива є важкодосяжною. 

Що ж стосується нашої держави, то 
вона має зробити нагальні висновки, 
адже свої неоімперські амбіції росій-
ське керівництво не залишить, нато-
мість Україна повинна прагнути до 
рівноправної співпраці, навчившись, 
як її східна сусідка, захищати свої на-
ціональні інтереси.
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Огляди, рецензії, реферати

Володимир Фісанов, Микола Лучак
БРИТАНСЬКА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

(Реферат статті Річарда Гомбріча Британська політика останніх двадцяти ро-
ків у галузі освіти: знищення професії. Повний текст див. Richard F. Gombrich 
British Higher Education Policy in the last Twenty Years: The Murder of a Profession //
http://indology.info/papers/gombrich/uk-higher-education.pdf )

У цьому числі “Форуму” ми вміщуємо фрагменти вельми цікавої лекції відомого 
британського вченого - індолога Річарда Гомбріча, присвячену сучасним пробле-
мам вищої освіти Великої Британії, з якою він виступив в Інституті політич-
них досліджень в Токіо 7 січня 2000 року. Напевно, чимало характеристик і оцінок 
наведених у статті викликатимуть в обізнаного читача порівняння з сучасним 
станом у царині вищої освіти України. Вважаємо, що ознайомлення з цим мате-
ріалом буде корисним і повчальним для багатьох наших колег. До друку текст 
підготовлений доцентом М.М. Лучаком (переклад з англійської) та професором 
В.П. Фісановим. 

Британська політика в галузі вищої освіти за останні двадцять років була аб-
солютно катастрофічною. Найважливіше друковане джерело [серед тих, що я 
використовував] відоме як Звіт Дірінга. У 1996 році уряд створив комісію під 
головуванням сера Рона Дірінга [Sir Ron Dearing], який незадовго до того про-
вів реорганізацію поштового відомства. Комісії було доручено сформулювати 
перспективи вищої освіти на найближчі двадцять років. Дванадцять її членів 
були набрані, головним чином, із сфери вищої освіти та бізнесу, а також промис-
ловості. Не були представлені ні Британська академія, ні Королівське товари-
ство (організації, що об’єднують провідних учених, відповідно, в гуманітарних і 
природничих науках), ні, наскільки я знаю, музеї та бібліотеки. Ця комісія була 
створена за підтримки обох партій, тому неістотно, що почала вона роботу при 
консервативному уряді, а звіт Дірінг представив через чотирнадцять місяців уже 
лейбористському. У Звіті 466 сторінок і 93 рекомендації. Уряд звіт схвалив і біль- 
шість рекомендацій, ймовірно, будуть реалізовані.

Починається звіт Дірінга з обов’язкової тріскотні – вступна замітка голови ко-
місії завершується високопарною цитатою британського поета-лауреата Джона 
Мейсфілда [John Masefield] про пошуки істини й “гідність думки та вчення”. Ці
теми зникають після першого розділу, і основна частина Звіту показує, що комі-
сія якщо і пам’ятала про ці ідеали, ніякого зв’язку між ними і політичною праг-
матикою все ж таки встановити не зуміла. Відповідно, хоча комісія дуже деталь- 
но розмірковує на теми, вже поставлені урядовою політикою на передній план, 
як от: контроль якості, доступ (хто повинен вчитися в університеті) та фінанси, 
– на мій погляд, вона так і не зачіпає суті справи. 

1. Фікція як урядова політика 
У 1992 р. уряд Джона Мейджора провів через парламент Акт про подальшу 

та вищу освіту, який радикально змінив ситуацію у вищій освіті. З 1965 р. бри-
танська вища освіта була організована по так званій “бінарній системі”, оскіль- 
ки вона ділилося на університети та інші вузи, головним чином політехнічні й 
педагогічні коледжі. Ступені, що присуджуються в цих коледжах, затверджува-
лися Радою із загальнонаціональних вчених ступенів (Council for National Aca- 
demic Awards); їх програми були орієнтовані на професійно-технічні та при-
кладні предмети, а викладацький склад не був зобов’язаний публікувати наукові 
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роботи – хоча, зрозуміло, ніхто цього не забороняв. Університети отримували 
нецільові гранти від уряду – за допомогою невеликої організації учених під на-
звою Комітет університетських грантів (University Grants Committee, UGC); він 
володів значною автономією в розподілі, а університети – великою свободою у 
витрачанні грантів, які до кінця сімдесятих надавалися на п’ятирічний термін. 
Політехнічними коледжами – як і державними школами – відало місцеве само-
врядування, що надавало їм регіональний характер. 

У 1992 році бінарна система була скасована, більшість політехнічних та ін-
ших коледжів були перетворені в університети, з відповідними змінами в інших 
розділах номенклатури: їх керівники стали ректорами [Vice-Chancellors, Princi- 
pals], а більшість старших викладачів – професорами. [У Великій Британії звання 
“професор” відповідає американському “повному професорові” (full professor), 
а британська “професура” (professorship) – те ж саме, що в Америці “кафедра” 
(chair)]. Зараз у Комітеті ректорів (Committee of Vice-chancellors and Principals, 
CVCP) 132 члени, а очолювані ними вузи підзвітні величезному новому бюро-
кратичному органу – Раді з фінансування вищої освіти Англії та Уельсу (Higher 
Education Funding Council for England and Wales, HEFCE). HEFCE і CVCP спільно 
фінансують ще одну організацію – Агентство сертифікації якості (Quality Assu-
rance Agency, QAA). Гроші на наукові дослідження поступають до університетів  
також через Наукові ради (Research councils); для природничих наук – від кон- 
трактів з урядом і промисловістю. Показово, що природничо-наукові Ради під-
відомчі міністерству торгівлі та промисловості й по своєму статуту зобов’яза-
ні “розподіляти фонди так, щоб сприяти зростанню національного багатства. 
Голові пости в них займають бізнесмени й серед членів рад багато людей, не 
пов’язаних з вищою освітою”. 

З 1992 року всі університети конкурують за фонди на рівній основі; всі по-
винні слідувати єдиним правилам і застосовувати єдині критерії. Офіційно всі 
ступені, де б вони не присуджувалися, сталі рівноцінні. Не думаю, щоб хоч хто-
небудь у цю рівноцінність вірив, але це одна з тієї неправди, яку ми зобов’язані 
говорити. Майже подвоївши відразу число університетських студентів, викла-
дачів і ректорів, уряд в принципі не в змозі підтримувати колишній універси-
тетський рівень ні в одній з цих груп, але фактично заборонено говорити вго-
лос, що це управління за допомогою фікцій і що король голий. Кастрація CVCP 
особливо серйозна. У цього органу ніколи не було великих повноважень, але він  
завжди виступав на захист університетів. Налічуючи тепер 132 члени, він став 
дуже громіздким, щоб бути ефективним, і включає не тільки багато чоловіків 
(жінок там, зрозуміло, майже немає), що не мають відношення до вищої освіти, 
але й безліч примиренців і кар’єристів – деякі з яких уміло користуються делего-
ваним їм правом встановлювати власні посадові оклади. 

2. Кількісна сторона справи 
У 1961 р. п’ять відсотків молодих британців навчалися у вищій школі; у 1997 р. 

– 34 відсотки, заявлена мета уряду – підняти їх частку до 50 відсотків. За останні 
двадцять років число студентів виросло більш ніж удвічі, при тому що державне 
фінансування на одного студента (відоме як “одиниця фінансування”) впало на 
49 відсотків і продовжує знижуватися – уряд оголосив про план урізувати його 
на 0,8 відсотка в поточному році і на 0,9 відсотка за рік в найближчі два роки. 
Тільки за період з 1980 по 1997 рік відношення числа студентів до викладачів 
майже подвоїлося – з 9:1 до 17:1. 

У 1994-1995 рр. витрати університетів на книги й періодичні видання впали до 
менш ніж півтора томів на одного студента в рік. Що ж до викладацького складу, 
то звіт, складений недавно на замовлення уряду, показав, що тільки з 1980 року 
університетські оклади в порівнянні з середнім заробітком працівника нефізич-
ної праці знизилися на 30%. І ще сумніший факт: до 1997-1998 років 42 відсо-
тки викладацького складу працювали по короткострокових контрактах, і якщо 
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нинішня тенденція збережеться, то до 2003-2004 років за штат буде виведено 
більше 50 відсотків викладачів. Навіть у Оксфорді велика частина навантаження 
приходиться на співробітників із короткостроковими договорами або з непо-
вною ставкою – такі співробітники, зрозуміло, обходяться наймачеві дешевше: у 
позаштатних співробітників немає багатьох пільг – наприклад, пенсійних прав. 

3. Агресія пані Тетчер 
Не дивлячись на постійне зростання числа студентів, пані Тетчер [Mrs. Thatch-

er] нещадно скоротила фінансування вищої освіти. Після того, як вона вперше 
була вибрана прем’єр-міністром у 1979 році, увійшли до моди такі кліше, як “ски-
нути жирок” і “вирубати сухостій”. Вона, мабуть, уявляла, що університети з їх 
персоналом – щось подібне до бочок з яблуками, які потрібно перебрати й гнилі 
викинути, і що вона – перша, хто зуміє це здійснити. Наскільки мені відомо, з тих 
пір так ніхто й не довів, що все це перетрушування зменшило кількість сухих де-
рев і гнилих яблук або взагалі привело хоч до якихось позитивних результатів. 

Я припускаю, що вас у Японії підстерігає та ж небезпека. Бажаючи узяти осві-
ту під контроль, уряд говорить про “реформи”, але ніколи не пояснює, що саме 
потребує реформи, в чому саме університети помилялися, – то вживаючи без-
змістовні фрази про “нездатність перебудуватися”, то намагаючись встановити 
причинно-наслідковий зв’язок між нашою діяльністю та якимсь негативним по-
казником, що не має до нас ніякого відношення. 

Дозвольте мені навести два епізоди, що запам’яталися, з періоду економії пані 
Тетчер. Наш професор івриту йшов на пенсію, і ми повинні були переконати на-
чальство, що саму посаду необхідно зберегти й призначити йому наступника. Це 
була “королівська кафедра” (Regius Chair), тобто така, на яку призначає прем’єр-
міністр від імені монарха – хоча у наш час прийнято, щоб прем’єр-міністр не 
вибирав особисто, а просто затверджував побажання факультету. Проте пані 
Тетчер ніколи не упускала випадку заявити власну волю, тому ми визнали ро-
зумним порадитися з людиною, що тільки що перейшла до Оксфорда з високої 
державної посади, на якій він навчився розуміти прем’єр-міністра. Ми показали 
йому проект нашого листа, що починався так: “Королівська кафедра івриту в Ок-
сфорді була заснована Генріхом VIII”. “Викресліть це – сказав наш порадник – а 
то вона відразу скаже: “Чи так не пора тут щось поміняти?”. З відношенням до 
гуманітарних традицій, здається, все зрозуміло. 

Але в природничих науках справи йшли ще гірше. У Балліол-коледж був за-
прошений гарвардський проректор професор Дон Прайс [Don Price], який пра-
цював в адміністрації президента Кеннеді радником з науки. Одного разу, опи-
нившись поряд з ним за вечерею, я побачив, що він не може опам’ятатися від 
якогось потрясіння. Вдень перед нашими природниками виступав державний 
секретар з освіти сер Кейт Джозеф [Sir Keith Joseph], що відвідав Оксфорд з нео-
фіційним візитом. “Якщо ви хочете займатися наукою – сказав він – моя вам 
порада – емігруйте”. 

На цьому фоні стає ясно, чому в січні 1985 року конгрегація Оксфорда (свого 
роду викладацький парламент), коли було запропоновано присудити прем’єр-
міністрові, оксфордській випускниці, почесний ступінь, відкинула цю пропо-
зицію 738 голосами проти 319 – найбільша перевага за всю історію подібних 
голосувань. Співробітники Оксфорда розуміли, що, даючи принизливу відмову 
прем’єр-міністрові, йдуть на політичний ризик, але це був єдиний шанс вира-
зити свій протест так, щоб про нього заговорили ЗМІ. Найяскравішу промову 
виголосив професор Деніс Ноубл [Denis Noble], член Королівського Товариства, 
видатний кардіофізіолог і засновник організації “Врятуйте британську науку”. 
Він сказав, що політика уряду в галузі вищої освіти “має безпосереднє відношен-
ня до головного завдання, заради якого існуємо ми й інші освітні установи, і за-
грожує нанести цим установам непоправну утрату. Прем’єр-міністра не раз по-
переджали, що фактично всі, хто знає про нинішній стан наукових лабораторій 
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нашої країни, глибоко стривожено. Сер Кейт Джозеф у промові сказав, що дуже 
багато лабораторій наших університетів заповнені устаткуванням, якому місце в 
музеях промислової археології. Проте через шість днів у парламенті він оголосив 
про [колосальне] скорочення фінансування лабораторій”. 

Як повідомив професор Ноубл, президент Королівського товариства перед-
бачив, що якщо справи підуть так і далі, то “внесок Британії в світову науку різко 
зменшиться”. На жаль, цей прогноз збувся. Рівно місяць тому Ноубл надрукував 
статтю про різке скорочення числа британців серед лауреатів Нобелівської пре-
мії та інших великих міжнародних наукових нагород; він робить переконливий 
прогноз, що якщо оклади різко не підвищаться, то занепад стане незворотним. 

Для гуманітарних наук бібліотеки – те ж саме, що лабораторії для наук при-
родничих, хоча обходяться бібліотеки набагато дешевше. Витрати на книги й 
періодичні видання для університетських бібліотек були, як я вже сказав, скоро-
чені до мінімуму, але при цьому урядова політика, розпочата при Тетчер і продо-
вжена згодом, полягала в тому, щоб звести до мінімуму й державне фінансування 
культури взагалі. Музеям і бібліотекам було завдано дуже важкого удару. Навіть 
Британській бібліотеці настільки урізували фінансування, що їй довелося вза- 
галі припинити закупівлі книг на деяких мовах. Можна було б заперечити, що 
Інтернет робить книги непотрібними, але якраз ті книги, які бібліотека переста-
ла купувати, з найменшою вірогідністю коли-небудь переведуть в електронний 
формат. Варто таким упущенням у закупівлях продовжитися декілька років, і 
втрачені позиції буде вже неможливо повернути, а бібліотечні фонди вже ніколи 
не стануть якісними. Це означає, що в деяких галузях британським ученим дове-
деться розраховувати тільки на зарубіжні бібліотеки, швидше за все – на Бібліо- 
теку Конгресу. 

4. Мотиви агресії 
8 червня 1984 року додаток до Таймс – “Вища освіта” надрукував довгу й 

детально аргументовану передовицю під заголовком “Кошмар Поппера”. Карл 
Поппер [Karl Popper], як ви, безумовно, знаєте, прославився нещадною критикою 
тоталітаризму та попередженнями про небезпеку, яка закладена в дуже велико-
му зосередженні влади у держави. У передовиці обговорювалася “колосальна 
політична іронія” того, що “жоден попередній уряд не нарощував так успішно 
владу держави, одночасно оголошуючи своїм найзаповітнішим бажанням ско-
рочення його повноважень”. Редактор говорить (здається, нещиро), що будь-
який уряд хотів би “централізувати владні повноваження”, але “початок 80-х рр. 
у майбутньому вважатиметься вирішальним епізодом у створенні жорстко ко-
ординованої системи вищої освіти під строгим централізованим управлінням. 
Сер Кейт Джозеф – перший державний секретар [з освіти], що володіє владою 
для проведення загальнонаціональної політики”. Цю владу він отримав завдяки 
скороченням фінансування, а “батіг набагато ефективніший за пряник”. Похва-
ливши сера Кейта Джозефа за такий спосіб отримання влади, за допомогою якої 
він “пристосує освіту до потреб сучасного суспільства” і завіривши читача (не 
дуже переконливо), що сер Кейт Джозеф цією владою не зловживатиме, редак-
тор цитує Карла Поппера:

“Прихильник холістичного планування випускає з уваги, що владу центра-
лізувати легко, але неможливо централізувати все знання, яке розподілене се-
ред безлічі індивідуальної свідомості й централізація якого була б необхідна для 
мудрого здійснення централізованої влади. Проте у цього факту є наслідки, що 
далеко йдуть. Не маючи можливості дізнатися, що відбувається в свідомості без-
лічі індивідів, холіст повинен спробувати контролювати й уніфікувати їх інтер-
еси та переконання за допомогою освіти й пропаганди. Але така спроба волода-
рювати над свідомістю неминуче знищить останню можливість дізнатися, що 
люди насправді думають, оскільки така спроба очевидним чином несумісна з 
вільним виразом думок, особливо критичних думок. Врешті решт, вона повинна 
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знищити знання як таке; і чим більше виграш у владі, тим більше буде програш 
в знанні”. 

Редактор завершує, що “можливо, є якісь підстави для страху перед тією ата-
кою, яку торі повели проти інтелектуального нонкорфізму. Адже те, що з верши-
ни системи представляється всього лише розумною адміністративною політи-
кою, тим, хто стоїть внизу, може здатися смертельно небезпечною ідеологічною 
агресією. Так ми приходимо до кошмару Поппера”. 

У той період, на початку 1980-х рр., Енох Пауелл [Enoch Powell] надрукував у 
Таймс статтю, в якій стверджував, що метою економічного зростання повинен 
бути розвиток освіти, а не навпаки. Нічого дальшого від поглядів пані Тетчер не 
можна навіть уявити. І хоча багато хто відзначав її ворожість вільним професі-
ям, мало хто, здається, зрозумів коріння цієї ворожості. 

Адвокати, лікарі та викладачі – “професіонали” в тому сенсі, що вони сповіду- 
ють (profess) своє “покликання”, аналогічне релігійному покликанню, сприяти 
загальному благу – чи то правосуддя, здоров’я або освіта. Виконання їх роботи 
вимагає і компетентності, й етичних зобов’язань. Вони отримують плату за свою 
працю, але оскільки сторонній фактично нездатний цю працю оцінити, одне з 
їх етичних зобов’язань – не завищувати ціну. Вони беруть відповідальність за 
застосування своєї компетентності на користь своїх клієнтів. Широка публіка 
хоч і відносилася дещо підозріло до адвокатів, у цілому довіряла представникам 
вільних професій і віддавала свої справи у ведення їх професійної компетенції. 

Переконання, що врешті решт мають значення тільки гроші, привело на-
ших правителів до логічної помилки, що пояснює багато лих, які спіткали нашу 
освітню систему. Якщо економіка – єдина реальність, то, значить, у всього є своя 
ціна, з чого виходить, що все – або, принаймні, все істотне – можна порахувати, 
оцінити за кількісною шкалою. Більш того, бюрократи можуть точно зміряти й 
оцінити тільки кількість. Все, чого не можна підрахувати, “не вважається” й у 
всіх інших сенсах. 

Не тільки марксизм зробив значний вплив на пані Тетчер. За походженням 
вона належала до культури протестантського нонконформізму. Найстаріша те-
чія цього нонконформізму – кальвінізм, пуританство. Пуританство одночасно 
виступає і за багатство, і проти розкоші. Кальвіністи завжди вірили, що правед-
ники пізнаються з придбання мирських багатств, що це знак Божого благоволін-
ня. Тому розбагатіти не тільки приємно, але навіть етично. Зате розкіш накопи-
ченню багатства заважає; насолоду потрібно відкласти до замогильного життя. 
Коли пані Тетчер, яка відвідувала свій оксфордський коледж, представили сту-
дентку і сказали, що та займається середньовічною історією, вона вигукнула: 
«Треба ж, яка розкіш!» Це не було похвалою. 

Англійська мова – напевно, єдина в світі, де слово “розумний” не обов’язково 
означає похвалу, хоча із словників ви цього не дізнаєтеся. Дуже добре, якщо со-
бака розумний, що виявляється в тому, як вона ловить м’яч, і чудово бути розум-
ним, тобто умілим, в конкретній справі або навіть мати “розумні руки”. Інакше 
кажучи, “розумний” – схвальне слово, коли йдеться про уміння або хорошу ви-
учку. Але якщо розумною називають саму людину, маючи з причини його ро-
зум як такий, не конкретне досягнення, а загальний потенціал, то тут звучить 
сильний обертон моральної сумнівності. Це має колосальні – на мій погляд, 
катастрофічні – наслідки для уявлення британців про співвідношення освіти і 
виучки. Це ж допомагає пояснити, м’яко кажучи, недовір’я пані Тетчер до уче-
них і інтелектуалів. 

5. Головні елементи політики: меркантилізм і дирижизм 
Під “меркантилізмом” я розумію віру в цінність вільного ринку. У вищій 

освіті ми особливої ринковості поки що не спостерігали, не зважаючи на всю 
риторику. Яскравий приклад системи вищої освіти, заснованої на принципах 
вільного ринку – освітня система США. Поклоніння цій системі, мабуть, пояс- 
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нює, чому останніми роками британські університети примушувалися слідува-
ти американській моделі в багатьох аспектах, нехай навіть ці аспекти не мали 
до вільного ринку ніякого відношення. За винятком Оксфорда і Кембриджа всі 
англійські університети перейшли від нашого традиційного академічного року, 
який складався з трьох частин, на американську систему двох семестрів. Вони 
також відмовилися від традиційних бакалаврських програм, складених з одного 
або двох предметів – програм, що стимулювали прагнення до глибших знань, за-
ради американської “модульної системи”, при якій студенти набирають курси з 
багатьох предметів, що тривають зазвичай не більше одного семестру. Оскільки 
по кожному курсу здається іспит, то складання іспитів займає набагато більше 
часу, ніж при колишній системі, при якій іспити здавалися тільки в кінці ака-
демічного року. Прийом іспитів, як і будь-яка атестація – це форма адміністра-
тивної роботи й забирає час у того, що раніше вважалося головним обов’язком 
університетських викладачів – тобто у викладання і наукової роботи. У деяких 
наших університетах між пасхальними та літніми канікулами майже не ведеть- 
ся викладання: викладачі весь час приймають іспити. 

Через двадцять років після приходу Тетчер до влади в британській вищій 
освіті немає вільного ринку по тій простій причині, що університети навіть не 
мають права призначати власні ціни. Рівень окладів встановлює уряд. Зараз йде 
дискусія щодо того, як і скільки повинні платити студенти, але оскільки це пи-
тання ще не вирішене, я його не обговорюватиму – скажу тільки, що університе-
ти животіють в такій убогості, що для них найважливіше – роздобути хоч трохи 
більше грошей, неважливо, як і звідки. Якщо університет повинен будуватися 
за зразком комерційного підприємства, то залишається абсолютно неясно, хто 
ж тут покупці – студенти чи платники податків. Модель виявляється двознач-
ною. Також неясно, що за продукт виробляє вища освіта: іноді здається, що це  
студенти, іноді – національне багатство. При такій невиразності й двозначності 
в політиці, що керує університетами, недивно, що вони стають легкою мішенню 
для критики, яка, у свою чергу, використовується для виправдання ще більшого 
контролю. 

В урядовій риториці прийнято зображати студента покупцем (послуг універ-
ситету); особливо охоче вдавався до такого перемикання оптики уряд Джона 
Мейджора. Але тільки найдурніший покупець купить кота в мішку – тому в сту-
дента повинна бути можливість розглянути товар. Раніше освіта сприймалася 
так: людина вручає себе вчителеві, вірячи, що той дасть йому те, що потрібно. До 
деякої міри ця модель ще зберігається у лікарів, оскільки мало хто рахує себе до-
сить компетентним, щоб самому оцінювати свої медичні потреби; відповідно, лі-
карі ще не до кінця втратили свій професійний статус. Слово “education” (освіта) 
сходить до латинського кореня із значенням “вести, керувати” – але продавець 
покупця вести не може, він може його тільки збити з пантелику. “Покупець за-
вжди має рацію” – ось головний девіз меркантилізму.

На практиці, зрозуміло, більшості студентів вистачає здорового глузду, щоб 
не поводитися як покупці. Клієнт, якому ми дійсно прагнемо догодити – не сту-
денти, а уряд. Уряд заявляє, що діє лише як агент платників податків, але на-
вряд чи ми можемо вважати платників податків нашими покупцями, оскільки 
безглуздо намагатися щось продати тому, з ким немає зворотного зв’язку. Немає 
тут і ринку. На вільних ринках чийсь бізнес терпить крах, чийсь досягає успіху 
або навіть домінує. У сфері ж освіти наш уряд, з одного боку, не хоче ні того, 
щоб який-небудь університет потерпів крах і збанкрутів, оскільки це означало б 
втрату вже вкладених в нього казенних грошей, ні, з іншого боку, того щоб який-
небудь університет досяг успіху комерційно. Коли недавно один ректор запро-
понував, “щоб державне фінансування розподілялося пропорційно тим засобам, 
які університети здобувають власними силами”, то член Комітету з освіти Пала-
ти общин поховав ця пропозицію однією фразою: “Боюся, що <.> це приведе до 
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того, що університети на зразок Оксфорда і Кембриджа отримають силу-силенну 
грошей”. Ми ще зустрінемося з цією вельми британською формою егалітаризму. 
Тут проявляється не тільки заздрість. Це ще і нерозрізнення між рівністю шан-
сів і рівністю результатів (“всі повинно отримати призи”), особливо поширене в 
лейбористській партії, яка перекрутила ідею загальноосвітніх середніх шкіл при 
їх введенні в 1960-1970-і роки. Ринки – це змагальність, але й із цього приводу у 
нас багато розмов і мало дій.

Хоча в британській вищій освіті і немає ніякого ринку, я думаю, що жебра-
цтво – теж свого роду підприємництво. Ми це називаємо “добування фондів”. 
Це поширене заняття в Америці, де університети мають в своєму розпорядженні 
цілі зграї професійних “добувачів грошей” і існує так звана “культура даруван-
ня”; навіть у систему прибуткового податку закладена передумова, що людина 
витрачається на добродійність. У Британії люди вважають, що вони і так під-
тримують культурні установи, включаючи університети, своїми податками, і не 
схвалюють ідею, ніби вони повинні давати щось понад те. Проте тепер будь-який 
університетський викладач, якщо він любить свій предмет і хоче його зберег-
ти, зобов’язаний здобувати гроші. Я знаю, що коли я піду у відставку, заняття 
буддизмом в Оксфорді припиняться – якщо тільки гроші не поступлять з при-
ватних джерел. Мені не подобається добування грошей, я цьому не навчений і 
тому, напевно, не дуже великий майстер у цій справі; але вибору у мене та інших 
викладачів фактично немає. 

Незабаром в Оксфорді буде ще більше комерції. Бюджети будуть спущені на 
окремі факультети, які називатимуться “Кошторисні центри” й володіти зна-
чною фінансовою автономією. Факультет отримає право, наприклад, не плати-
ти платню викладачеві санскриту, а пустити ці гроші на викладання турецької 
мови, на устаткування нової викладацької кімнати або покупку нових комп’юте-
рів. У цьому я бачу позитивну сторону, але це також означає, що викладанню 
та науковій роботі ми приділятимемо ще менше часу. Але кого це хвилює окрім 
самих співробітників? 

Тенденція останнім часом – щоб ми самі здобували гроші і, можливо, навіть 
самі вирішували, як їх витратити – єдиний меркантилістський елемент у бри-
танській освітній політиці, яка в цілому визначається ідеями дирижизму [регу-
лювання]. Ми забюрократизовані до неймовірного ступеня. Я пов’язаний з од-
ним новим університетом і допомагав йому зробити кілька індологічних курсів.  
По ходу справи мені довелося прочекати цілий день, щоб виступити перед дво-
ма комітетами. Під час очікування я розговорився з професором історії, який 
виступав разом зі мною, і він розповів, що через ділові зустрічі та засідання у 
нього на лекції залишається всього година в тиждень. Після засідання я повинен 
був заповнити трьохсторінковий формуляр з питаннями щодо моєї думки 
про ту кімнату, в якій я виступав. Називається це “контроль якості” – вираз 
із мови Оруелла, оскільки контроль тут розуміється так само, як і у виразі 
“контроль забруднення”, тобто як підтримка контрольованого чинника на 
можливо низькому рівні. 

Але найголовніше, “контроль якості” – це спосіб відняти у викладача права, 
визнані за вільними професіями. Під час недавньої інспекції оксфордського ви-
кладання інспектор був присутній на бесіді викладача історії й підопічного йому 
студента. Студент прочитав своє есе, і почалося обговорення, під час якого ви-
кладач встав і дістав із своєї книжкової шафи книгу, щоб показати її студентові. 
Інспектор запитав, чи є ця книга в програмі. У програмі її не було, а викладачеві 
було офіційно вказано на неприпустимість введення у викладання заздалегідь 
не оголошеної допомоги. Отже, не схвалюються ні спонтанна взаємодія із сту-
дентами, ні вільне застосування власної компетентності. 

Моделлю для університету стала фабрика. Наша фабрика здійснює масове ви-
робництво підготовлених студентів, тим самим додаючи вартість до сировини, 
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що поступає на неї. Функція викладачів – робітників на конвеєрі – полягає лише 
в тому, щоб застосовувати механічні процедури, схвалені менеджментом і що 
перевіряються інспекцією. А раз вони всього лише робітники, то і платити їм, 
зрозуміло, треба відповідно. Останні оголошення про вакансії показують, що се-
кретар в університеті та молодий асистент отримують однакову зарплату – тро-
хи більше шістнадцять тисяч фунтів в рік. У Оксфорді на такі гроші не можна 
купити навіть крихітного будинку або утримувати сім’ю. 

6. Усунення професійної відповідальності 
Мій перший приклад – схема, яку ми в Оксфорді самі у себе завели, але яка 

гармонує з повсюдними принципами “контролю якості”. Вони вже настільки 
укорінялися, що, напевно, мало хто зрозуміє, на що тут скаржитися. 

Аспірантура в Оксфорді організована приблизно таким чином. Після при-
йому комітетом аспіранта відповідного факультету аспірант отримує керівника. 
Керівник у кінці кожного семестру пише звіт про роботу аспіранта; ці звіти чита- 
ють голова комітету аспіранта й особистий консультант аспіранта з його коледжу 
– будь-хто з них має право втрутитися, якщо йому здасться, що щось іде не так. 
Аспірант може поміняти керівника – по своєму або керівника бажанню – хоча 
трапляється таке нечасто. Коли студент представляє свою дисертацію, її рецен-
зують дві людини (але не керівник), вибрані комітетом аспіранта (часто по реко-
мендації консультанта й завжди з відома аспіранта – в тому сенсі, що аспірант 
має право заперечити проти запропонованої кандидатури рецензента). Один з 
рецензентів зазвичай з Оксфорда, іноді – обидва. Керівник виключений з про-
цесу рецензування та оцінки. Кар’єра аспіранта між прийомом і представленням 
дисертації формально розділена на три ступені: щоб перейти з одного на інший, 
він повинен представити письмову роботу, а керівник – цю роботу схвалити.

За останні десять років ці процедури дуже ускладнилися. На обох проміж-
них стадіях письмову роботу аспіранта оцінюють дві людини, але не керівник; 
вони також проводять з аспірантом співбесіду і посилають в комітет аспіранта 
письмовий звіт. Будь-який пристойний керівник і без того порадив би аспіран-
тові звернутися до фахівця, якщо це потрібно; такі консультації ніколи ніяк не 
обмежувалися. Та і просто в більшості життєвих ситуацій розум добре, а два 
краще. Але ми тепер завели багатократну бюрократичну перестраховку. У ни-
нішньої системи чотири мінуси – два для аспіранта і два для викладачів. 

По-перше, самі аспіранти вважають, що тепер вони проходять три перевірки 
замість однієї, тому їх нервова напруга пропорційно росте. По-друге, в науці не 
так вже багато проблем, по яких п’ять або більше учених мали б єдину думку, і в 
результаті аспірант отримує найсуперечливіші поради. 

Для викладачів же збільшився об’єм екзаменаційного навантаження, тоді як 
додаткові іспити й перевірки – це різновид адміністративної роботи, і тому вони 
повинні бути зведені до мінімуму, щоб залишити людині час і енергію для ви- 
кладання й наукової роботи. Але ще гірше останній мінус. Традиційні відноси-
ни між викладачем та учнем замінив безособовий механізм. З викладача знята 
відповідальність за аспіранта; більш того, ця відповідальність не лежить тепер 
взагалі ні на кому; якщо щось йде неправильно, то це просто збій системи, за 
який ніхто не відповідає. І навпаки, якщо все йде добре, нікому це не ставиться в 
заслугу: з якої статі аспірант буде вдячний керівникові, якщо той просто виконує 
свої функції згідно наказаним процедурам? 

Керівник фактично втратив право вирішувати, чи готова дисертація до пред- 
ставлення. За це відповідає вище начальство – урядові органи. До своєї вічної 
ганьби Британська академія, яка у свій час грала роль Наукової ради в гуманітар-
ній галузі (хоч і виключно жебрака), в 1991 році вирішила дати уряду рекомен-
дацію (урядом, зрозуміло, прийняту) обмежити термін аспірантури трьома або 
найбільше чотирма роками. Стояло за цим прагнення не до економії, а до вла- 
ди. Учені-природники, що починають наукову діяльність в набагато жорсткіше 
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контрольованій обстановці, зазвичай представляють докторську роботу, зробле-
ну за три роки. Гуманітарні аспіранти готували дисертацію набагато довше – хоч 
і не так довго, як американські гуманітарії. […]

Раніше для отримання докторського ступеня дисертацію повинні були ви-
знати “оригінальним внеском в науку”. Це формулювання замінили на наступне: 
“значний та істотний внесок”, яка в інструкціях тлумачиться так: “При оцінці 
значності й істотності роботи рецензенти повинні виходити з розумних вимог, 
які можна пред’являти здатному та добросовісному аспірантові після трьох або, 
найбільше, чотирьох років занять”. 

В інструкції Британської академії навіть прямо мовиться (у параграфі 8), що 
“вимоги, що пред’являються деякими ученими й установами до докторських 
дисертацій у галузі гуманітарних наук, хоч і викликають пошану, проте дуже ви-
сокі”. У лютому 1992 року Балліол-коледж відправив президентові Британської 
академії лист з аргументованим протестом, який, зрозуміло, залишився без на-
слідків. Нова політика означає, писалося в листі, що “дисертації, що захищають- 
ся в британських університетах, вже не будуть серйозними науковими робота-
ми, зіставними з дисертаціями, що захищаються в будь-якому іншому європей-
ському університеті”. 

Деякі керівники йдуть на ризик, продовжуючи підтримувати високі вимоги, 
хоча це означає нескінченні запити начальства й може привести до попадання 
їх кафедри в чорний список. Можливо, в своїх відповідях начальству вони ухи-
ляються від істини, але принаймні вони позбавляють себе від набагато гіршої 
брехні – від співучасті в політиці фікцій і підтримки ілюзії, ніби оксфордський 
докторат означає те ж саме, що і раніше. 

7. Сучасний консенсус: університети як інструменти соціальної та еконо- 
мічної політики

Нещодавно прем’єр-міністр Тоні Блер виступав в Оксфорді з лекцією про 
освіту. Про вищу освіту він мав повідомити лише дві речі: що вона повинна при-
вертати більше молоді з робітничого класу і що вона повинна підтримувати між-
народну конкурентоспроможність Британії (у економічному сенсі). І дійсно, в 
наші дні сприяння соціальній рівності й економічному зростанню – ось дві голо-
вні теми при будь-якому обговоренні університетів. Я від щирого серця підтри-
мую обидва завдання, поставлені урядом. Але чи є університети інструментами 
для вирішення цих завдань?

Університети можуть перемістити з робітничого класу в середній клас якийсь  
відсоток молоді – проте абсолютно недостатній для значної дії на структуру сус-
пільства. 

Проблеми класового розділення вимагають різноманітних заходів по бага-
тьох напрямах, і ці заходи повинні торкнутися дитини задовго до того, як він 
або вона досягнуть студентського віку. Найбільша проблема тут – це батьківські 
амбіції, а щоб їх змінити, може потрібно ціле покоління. 

Головний внесок в економічне зростання університети повинні вносити за 
допомогою прикладної науки. А вона не зможе розвиватися, якщо ми не займа-
тимемося фундаментальною наукою, а фундаментальна наука не зможе розви-
ватися в університетах, якщо у них не буде грошей на зарплату й устаткування. 
Британську науку тримають на голодному фінансовому пайку вже багато років, 
і з такими мізерними вкладеннями знову-таки буде лицемірством чекати вели- 
кої віддачі. 

Якщо у наших університетів буде хороша репутація за кордоном, вони змо-
жуть заробляти, привертаючи іноземних студентів – і вони дійсно до цих пір їх 
привертали. Але щоб продовжувати цю діяльність, їм потрібно підтримувати 
престиж британських ступенів. На жаль, у нас є наочні свідоцтва, що спокуса ко-
роткострокових вигод вбиває курку, що несе золоті яйця. Підміна дійсного про-
фесіоналізму так званим “контролем якості” – це фікція оруелівських масштабів.
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8. Принципово інше уявлення про університети 
Наш прем’єр-міністр, судячи з усього, вважає, що завдання університетів 

– сприяння реформуванню суспільства й економічному прогресу. Я хотів би ви-
класти, максимально стисло, альтернативну точку зору. 

Суспільні інститути працюють краще всього тоді, коли у них є ясні цілі і 
коли вони пристосовані для досягнення цієї мети. Лікарні потрібні, щоб лікува-
ти хворих, оркестри – щоб виконувати музику, і їх треба використовувати саме 
для цих цілей, ввіряти веденню тих, що розуміють ці цілі професіоналів і оці-
нювати лише по тому, як вони ці завдання виконують. Університети потрібні 
ради істини – щоб заохочувати її пошуки (допитливість) і пошану до неї в будь- 
яких обставинах. 

Виникають два питання. Чи потрібні нам пошуки істини? І чи є університети 
єдиним інститутом з таким завданням? Спочатку розберемося з другим питан-
ням: претендувати на пошуки істини можуть і релігійні організації – але вони 
цікавляться лише небагатьма проблемами й залишаються абсолютно байдужі до 
більшості питань, які задає наука; більш того, вони не готові ставити під питан-
ня абсолютно все і йти услід за істиною, куди б вона їх не повела. Учені зараз, за їх 
власними словами, ось-ось створять штучне життя. Можливо, вони поступають 
розумно, питаючи думки церкви з цього приводу, але важливо пам’ятати, що 
сама церква ніколи б не зробила такого відкриття, а учені не зобов’язані слідува-
ти її порадам.

Але чи потрібні нам інститути, прихильні істині? Пригадаєте про багато місць, 
де таких інститутів не було чи ні, наприклад, про країни, в яких правили Гітлер 
і Сталін. Британія своїм парламентом подарувала світу ідею лояльної опозиції Її 
Величності. Дуже дивно і дуже сумно, що сьогодні наші політики не розуміють, 
навіщо країні потрібна постійна й сильна лояльна опозиція, що уміє ставити 
питання і не приймати відмовки як відповіді. Гірше за те, учених вимушують 
брехати й потурати напівправді. Але істина важлива всюди, не тільки в політиці.  
Пригадаєте про незначність інтелектуальних досягнень при Гітлері, Сталіні або 
інших тоталітарних режимах. З чисто практичної точки зору за турботу про неї 
істина віддає сторицею. Але у неї є не тільки практична цінність. 

Це повертає нас до освіти. Я вважаю, що суспільство вимагає від держави 
чотири речі – безпеку, правосуддя, здоров’я та освіту. Між здоров’ям і освітою, 
тобто між повноцінним фізичним та інтелектуальним розвитком, існує очевид-
на подібність. На жаль, відношення до них дуже різне – принаймні, у Британії. 
Тілесна хвороба вважається виключенням, що вимагає втручання, а здоров’я 
– звичайним, нормальним станом. До інтелекту відносяться протилежним чи-
ном: неосвічене неуцтво вважається природним станом, а будь-яке втручання, 
щоб це неуцтво виправити, – свого роду привілеєм, або, як сказала б пані Тетчер, 
розкішшю. Чи може бідна Британія дозволити собі таку розкіш? У восьмидесяті 
роки комусь прийшла в голову блискуча ідея випустити для людей на зразок мене 
значок з таким написом: “Якщо ви вважаєте, що освіта дуже дорога, спробуйте 
неуцтво”. Як я сказав, англійці бояться і соромляться “міркування”. Саме тому 
в очах суспільства університети мають право на існування як місця для підго-
товки до працевлаштування, а не через освіту, яку вони дають. Освіта пролізає 
через чорний хід під виглядом – кажучи на сьогоднішній мові – “багатопрофіль- 
них умінь”: здатність міркувати або нашвидку виражати свої думки підвищує 
профпридатність у будь-якій спеціальності й тому оправдана в практичних тер-
мінах. Такі ж корисні, можливо, і менш явні навики, що розвиваються вищою 
освітою: допитливість, критичний підхід, відчуття відповідальності, вселюдська 
чуйність, естетичне чуття, незалежність духу. До речі, мої колеги-природники 
розділяють моє переконання, що ці здібності розвиваються – і потрібні не менше 
– не тільки у гуманітарних, але і в природничих науках. Але їх принципове ви-
правдання – не практичне. Це якості, які роблять нас повноцінними людьми. 
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Причина успіху Оксфорда і Кембриджа страшно проста: студентів навчають  
індивідуально. Більш того, система коледжів дробить величезний персонал су-
часного університету на достатньо маленькі колективи, так що всі ми знайомі 
один з одним особисто, а оскільки ми стикаємося в різних ситуаціях, не тільки 
на семінарах або лекціях, то бачимо один в одному цілісну особу. Тому мої сту-
денти – це мої друзі, і вони зберігають зі мною зв’язок протягом багатьох років 
після того, як закінчать Оксфорд. Це дорога система, проте мені здається, що в 
даному випадку за дорогу ціну пропонується товар, що дійсно вартує, і якщо 
суспільство визнає цю ціну дуже високою, то буде втрачено щось унікальне. Ал-
мази дійсно дорогі; але ціна підроблених алмазів взагалі нікого не цікавить. 

Освіта – це процес, що протікає в людському спілкуванні, – не тільки між 
вчителем та учнем, але й між однокашниками та колегами. Тому нам і потрібні 
наукові колективи. У цих колективів стільки ж недоліків, скільки і повинно бути 
у людей. Але унікально в них те, що вони свою недостатність усвідомлюють і 
визнають. Хороший учений дуже часто говорить: “Не знаю” або “Не упевнений”; 
він також говорить, що можна зробити, щоб дізнатися, або пояснює, чому до-
стовірність недосяжна в принципі. Цю інтелектуальну чесність систематично 
знищують. Подібно до довіри, компетентності і відповідальності, інтелектуальна 
чесність вважається грошовій цінності, що не має, а значить – непотрібною. У 
тому суспільстві, в якому ми сьогодні живемо, оплата – точний показник сус-
пільної пошани. 

У 1993 році Конрад Рассел [Conrad Russell] випустив книгу “«Наукова свобо-
да”. Велика її частина написана в 1991 році, але в книзі є ще й скорботний “Епі-
лог (квітень 1992)”, написаний під враженням Акту про подальшу і вищу освіту, 
прийнятого того року. Мені дуже хотілося б прочитати вам цей епілог цілком, 
оскільки кончина університетської науки та освіти описана там набагато яскра-
віше й переконливіше, ніж можу описати її я, – але він дуже довгий. Процитую 
всього один абзац:

“Ідея університетської свободи припускає й певну сферу професійної авто-
номії. Повинно бути визнано, що якісь речі є професійними питаннями і, від-
повідно, повинні вирішуватися професіоналами за професійними стандартами. 
Саме цю сферу зараз скорочують практично до нуля. Якщо ми не маємо права 
вирішувати, як викладати, або якими повинні бути критерії присудження ступе-
ню і в чому його сенс і мета, або чи гідна людина прийому в університет, то яку ж 
свободу нам залишили? У професіоналів повинні бути свої стандарти – без них 
не буде ні самоповаги, ні користі для суспільства. Якщо всі ці стандарти, один за 
іншим, потрібно принести в жертву на вівтар “ефективності”, то з якими ж про-
фесіоналами ми в результаті залишимося? Майже все, що тепер пропонується 
робити співробітникам університетів, більшості з них здається неправильним. 
Їх думка може бути помилкова (а можливість цього треба допустити), але поки 
вони її дотримуються, сумлінність зобов’язує їх поступати відповідно до неї. По-
ступаючи інакше, вони втратять всяке право і на суспільну пошану, і навіть на 
самоповагу. А ніхто, втративши професійну самоповагу, не зможе довго залиша-
тися хорошим працівником». 

Академічна професія, як деякі продовжують її називати, була деморалізова-
на, доведена до убогості й принижена. Найкраще, що може зробити молодий уче- 
ний – це послухатися поради сера Кейта Джозефа й емігрувати до Америки. Чи 
здається вам тепер, що моя перша фраза була перебільшенням?
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ЗАКОЛОСИЛАСЬ НИВА УРОЖАЄМ ...

(Рецензія на біобібліографічний покажчик “Роксолана Зорівчак: Біобібліогр. 
покажч./Уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська, У. Романюк; Наук. ред. О. Че-
редниченко; Автори передмов: О. Чередниченко, А. Содомора; Редкол. : Б. Яки-
мович(голова), В. Сулим, А. Содомора та ін. – Львів: Вид. центр. ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2004. – 368 с.)

У золоту пору багатої на врожаї осені вступила знана не лише в Україні, а й 
далеко за її межами непересічна дослідниця перекладного слова Роксолана Пе-
трівна Зорівчак, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук 
Вищої школи України, дійсний член Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка, член 
національної спілки письменників України, відмінник освіти України, кавалер 
ордена Ярослава Мудрого, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка. Про щедрий ужинок невтомної трудівниці на ниві українського 
перекладознавства свідчить бібліографічний покажчик Роксолани Зорівчак [1], 
укладений до її 70-річного ювілею. 

Довідник поповнив “Нову серію української біо-бібліографії”, а зібрані в ньо-
му матеріали охоплюють період 1967-2004 рр. і містять інформацію як про на-
уково-методичний доробок Р.П. Зорівчак, так і про її життєвий і творчий шляхи. 
Покажчик відображає багатогранну діяльність Р.П.Зорівчак як дослідниці, педа-
гога, громадської діячки у контексті суспільно-культурного та наукового життя 
України 2-ї половини ХХ-початкуХХІ ст. 

Укладачі покажчика Г.Домбровська, З.Домбровська та У.Романюк системати-
зували матеріали в двох частинах:

І. Науково-методичний доробок Р.П. Зорівчак.
II. Література про Р.П. Зорівчак.
Друковані праці Р.П. Зорівчак подано за хронологією публікацій, а в межах 

хронологічних рубрик – за алфавітом у такій послідовності:
• книги
• статті в наукових неперіодичних виданнях, вісниках та збірниках, журналах 

і газетах
• рецензії
• статті в енциклопедіях, словниках.
Під бібліографічним описом окремих видань подано поклики на рецензії до них.
У першій частині виділено рубрики:
Друковані праці.
Окремі цитати й висловлювання.
Переклади.
Наукове керівництво дисертантами, наставництво та опонування.
Р.П. Зорівчак - редактор, упорядник, учасник інтерв’ю. Внутрішнє рецензу-

вання. Розвідки в Інтернет-джерелах.
У другій частині подано літературу про Р.П. Зорівчак, а також інформацію 

про неї в Інтернет-джерелах. Окремо виділено рубрику наукових праць, в яких є 
поклики на публікації Р.П. Зорівчак; рубрику бібліографічних джерел, де зареє-
стровано праці Р.П. Зорівчак і літературу про неї. Матеріали в другій частині, як 
правило, анотовані.

Допоміжний апарат містить:
Алфавітний покажчик друкованих праць Р.П. Зорівчак.
Особовий покажчик.
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Покажчик серійних та періодичних видань, у яких опубліковано праці Р.П. 
Зорівчак та літературу про неї.

Особливу увагу читача привертають дві передмови. Перша із них за назвою 
“Подвижниця українського перекладознавства” [3, c.5-6] належить провідному 
українському перекладознавцю професору О.І. Чередниченку, де автор високо 
оцінює багатогранну діяльність проф. Р.П. Зорівчак як дослідниці історії пере-
кладацтва в Україні та англомовної рецепції творів українських письменників. 
Водночас проф. О.І. Чередниченко відзначає вагомий внесок Р.П. Зорівчак у 
розбудову теорії художнього перекладу, і зокрема, її дослідження національно-
маркованих одиниць першотвору як носіїв інформації про інший культурний 
простір [3, c.5]. Окрім того, автор передмови особливо наголошує на тому, що 
дослідниця належить до “палких поборників чистоти перекладеного слова і за-
кликає до чіткого розмежування запозичень” [3, c.6].

Логічним продовженням спостережень проф. О.І. Чередниченка є друга пе-
редмова “Широкі обрії перекладознавства”, що належить доц. А. Содоморі [2, c.7-
11]. Автор ділиться з читачем незабутніми враженнями від спілкування з проф. 
Р. Зорівчак, відзначаючи її неординарні особисті якості і, насамперед, велику на-
полегливість і послідовність у створенні кафедри перекладознавства та контр-
активної лінгвістики у Львівському університеті. Оцінюючи бібліографічний 
покажчик як “робочий щоденник”, автор передмови приймає його як “дзеркало 
життя” дослідниці, в якому відображена її копітка праця “на нині розлогій пере-
кладознавчій ниві” [2, с.10-11]. 

І справді варто лише переглянути зміст і головні покажчики видання, як від-
разу переконуєшся у дивовижній працелюбності, а також у глибокій ерудиції 
дослідниці. Незаперечним доказом цього є передусім Алфавітний покажчик 
друкованих праць Р.П. Зорівчак [1, с.275-311], що охоплює 27 літер українського 
алфавіту і 17 літер латиницею. А Покажчик серійних та періодичних видань, у 
яких опубліковано праці Р.П. Зорівчак та літературу про неї [1, с.332-352], міс-
тить поверх 120 вітчизняних та зарубіжних видань.

Резюме у покажчику подано 9 мовами: англійською, іспанською, латинською, 
німецькою, новогрецькою, польською, російською, французькою та чеською.

Безумовно, що рецензоване видання стане у пригоді не лише вченим-пере-
кладознавцям, аспірантам та студентам у дослідницькій праці, а й водночас слу-
гуватиме для молоді як неабиякий приклад самовідданого служіння українській 
науці та українському народові. Справді вартий наслідування девіз проф. Р.П. 
Зорівчак, що читаємо на початку книги: “Працюймо так, як учив нас Іван Фран-
ко, - щоб були ми та наші нащадки не пасивним тяглом історії, а повноцінною 
нацією, вільними Громадяними своєї вільної Вітчизни!” [1, с.3],

Вшановуючи нашу славетну ювілярку, невтомну наставницю не одного поко-
ління творчої молоді, хотілося б привітати її такими віршовими рядками:

Як прийшли Ви в світ –
Осінь золота

У колиску Вам
Сипала літа.

І мабуть з її
Легкої руки

Щедрі врожаї
Вам несли роки.

Вашої душі
Нива золота
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Вже сторицею
В учнях пророста.

Золотим дощем
Осінь золота

Хай несе Вам знов
Щедрії літа!
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Михайло Павлюк 
Україна в світі: погляд з-за океану

(Рецензія на кн.: Бжезінський Збігнєв. Україна у геостратегічному контексті. 
– [Перекл. з англ.]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 102 с.)

У сучасному світі не знайдеться людини, яка б не знала про тенденцію до од-
нополярного домінування у світі та не спостерігала прояви активної зовнішньої 
політики Сполучених Штатів Америки. Країна, яка до І світової війни була мало- 
відомою, економічним боржником та з невираженими амбіціями, у повоєнний 
період якісно змінила своє становище та геополітичні пріоритети. Вже по закін-
ченню Другої світової війни США сміливо формували повоєнний порядок та ви-
рішували глобальні питання співіснування вільних держав.

У 70–80-х роках, коли “холодне” протистояння між США та СРСР набувало 
нових небезпечних форм, особливо важливою було позиція адміністрації Білого 
Дому та групи стратегічних радників. Саме в цей період активною політичною 
діяльністю займався Збігнєв Бжезінський – всесвітньо відомий американський 
політолог і колишній радник декількох президентів США. Він був одним із фун-
даторів глобальної стратегії антикомунізму, а на певному етапі її активним про-
відником. Однією із найуспішніших праць із цієї проблематики є “Великий про-
вал: народження і загибель комунізму в ХХ-му сторіччі”. Збіґнєв Бжезінський є 
консультантом і членом опікунської ради Центру стратегічних і міжнародних 
досліджень у Вашингтоні, професором зовнішньої політики Америки у Школі 
вищих міжнародних досліджень ім. Пола Нітце університету Джона Гопкінса. 
Народившись у сім’ї польського дипломата, він з 1938 р. проживає у США. Закін-
чив Університет МакГілла і Гарвардський університет, де згодом залишився ви-
кладати. Будучи одним із засновників Інституту проблем комунізму, Бжезінсь- 
кий протягом 60-х рр. радник в адміністраціях Дж.Ф. Кеннеді і Л.Джонсона. У 
1977–1981 рр. обіймав посаду помічника президента з національної безпеки в ад-
міністрації Дж.Картера. Головними політичними подіями під час його служби 
були нормалізація відносин з Китаєм, підписання договору з СРСР про обме-
ження стратегічних озброєнь та початок демократичних рухів у Східній Європі. 
На сьогоднішній день Збігнєв Бжезінський є авторитетним науковцем, профе-
сором кількох університетів, чий вплив на здійснення міжнародної політики, в 
тому числі США, важко переоцінити. Важливо також зазначити, у багатьох своїх 
роботах він приділяє особливу увагу Україні – державі, утворення якої по но-
вому сформувало кордони Європи та суттєво вплинуло на геополітичні позиції 
Росії в Європі.

Нещодавно у видавничому домі “Києво-Могилянська академія” вийшла 
п’ята книга із серії “Актуальні світові дискусії”, написана Збігнєвим Бжезін-
ським – “Україна у геостратегічному контексті”. Серія заснована з метою по-
ширення знань про важливі суспільно-політичні теми, зокрема, міжнародні 
проблеми глобального характеру. У пропонованій книзі також публікується 
переклад останнього бестселера З.Бжезінського “Вибір: глобальне панування 
чи світове лідерство”.

Пропоноване видання складається із декількох основних частин, а саме:
– геостратегічна тріада – комплексне дослідження взаємин США із новою Єв-

ропою, Росією та Китаєм у останні десятиліття в умовах фактичного монодомі-
нування. Велика увага тут приділяється і проблемі Тайваню у американо-китай-
ських відносинах та японському факторі у здійсненні міжнародної політики у 
південно-східній Азії;

– виступ проф. З.Бжезінського у Національному університеті “Києво-Моги-
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лянська академія” у травні 2004 р., де досить прагматично оцінено поступ Укра-
їни до демократії за її 15-ти річну незалежність;

– ряд статей під рубрикою “Роздуми під час помаранчевої революції”, які ав-
тор публікував у газеті “Wall street journal” протягом доленосних подій осені 
2004 року, а також інтерв’ю провідній українській газеті “Дзеркало тижня”.

Зупинимося дещо детальніше саме на цих аспектах та спробуємо проаналізу-
вати окремі погляди американського політолога. У роздумах про тріаду гравців, 
автор аналізує ступінь співробітництва Америки з Європою. Стає очевидним: 
З.Бжезінський одразу займає позицію переконаного американіста: “Сьогодні Єв-
ропа, незважаючи на свою економічну потужність, високий ступінь економічної 
і фінансової інтеграції і міцність трансатлантичної дружби – де-факто військо-
вий протекторат США. Таке становище неминуче породжує напруженість і не-
вдоволення, особливо коли прямої загрози Європі, яка робила таку залежність 
до певної міри прийнятною, більше немає. Водночас, – пише автор, – фактом є не 
тільки те, що союз між Америкою і Європою нерівний, а й те, що нинішня аси- 
метрія сили у ньому, ймовірно, стане ще більшою на користь Америки” [1]. Біль-
ше того, тут висловлюються сумніви стосовно політичного майбутнього об’єдна-
ної Європи, хоча “глобальна фінансова та економічна єдність цілком можлива”. 
Автор тому і зауважує, що “політична і військова єдність є неможлива у силу 
посилення у такому випадку внутрішньої напруженості між провідними держа-
вами ЄС, оскільки кожна з них продовжує наполягати на збереженні свого суве-
ренітету в критично важливій зовнішньополітичній сфері”. Тому про створення 
об’єднаної Європи можна говорити лише у економічному плані, а у політичному 
сенсі вона залишиться конфедерацією і як приклад наводиться Швейцарія, яка 
робить головний наголос на важливих сферах міжнародних фінансів та торгівлі, 
уникаючи участі у глобальних політичних й ідеологічних конфліктах останніх 
століть. Високо цінує Бжезінський співпрацю із Старим світом, свідченням цьо-
му є перші пункти неофіційних десяти заповідей щодо головних засад і принци-
пів політики Америки: “Європа залишається природним і виключним союзни-
ком США....Сполучені Штати не мають виступати проти створення автономних 
збройних сил Європи, що у будь-якому разі малоймовірно у ближчому май- 
бутньому” [2]. Як бачимо, це підкреслюється і у військовому плані, і найкращим 
свідченням постійності трансатлантичних оборонних зв’язків буде розширення 
НАТО. Взагалі, на думку вченого, розширення Альянсу на даному етапі є голов- 
ним стратегічним пріоритетом США.

У розділі, присвяченому взаємовідносинам з Росією, автор виступає за по-
слідовні кроки назустріч стратегії, спрямованій на міжнародне співтовариство. 
Для досягнення цієї мети, на думку дослідника, потрібно наполегливо працю-
вати з двома євразійськими силовими трикутниками: США, ЄС і Росія з одно-
го боку, де участь останньої є життєво необхідною і США Японія і Китай – з 
іншого. Характеризуючи демографічні та географічні російські проблеми, автор 
описує і відверто егоїстичну зовнішню політику Російської Федерації в регіоні, 
що проявляється у відвертому небажанні будь-якої західної економічної при-
сутності на просторі колишнього Радянського Союзу, що виявляється у принци-
пі – “якщо економічний розвиток неросійських районів пов’язаний із західною 
присутністю, то краще щоб ці райони взагалі не розвивалися”. Автор визначає 
формулу успішної діяльності згаданих геополітичних трикутників, а саме ЄС і 
НАТО мають запропонувати Росії можливість тісного співробітництва і у під-
сумку запросити Росію до цих організацій. І тут З. Бжезінський робить свідомий 
натяк на євроатлантичне майбутнє України, говорячи “абсолютно нереалістич-
но розглядати участь Росії у якійсь із цих структур без повного попереднього 
включення у них Центральної та Східної Європи”. Не беручись аналізувати ймо-
вірність вступу Росії в НАТО, зауважимо, що розширення НАТО саме по собі 
зміцнило відчуття безпеки серед нових членів та із сусідами, в тому числі з Ро-
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сією. Будучи гіпотетично зацікавленою у такій співпраці, форми та обсяг якої 
ще узгоджуються, конструктивна частина російської еліти має спонукати НАТО 
і ЄС розпочати систематичне вивчення питання про систему спільної безпеки, 
яка була б реалістичною і бажаною для простору, за висловом політолога, – від 
“Ванкувера до Владивостока”.

Взаємини з Китаєм слід вважати одним з чотирьох найбільших міжнародних 
пріоритетів Вашингтона, поряд із відносинами, з Європою, Росією та Японією. 
Автор стверджує, що мир у північно-східній і південно-східній Азії великою мі-
рою визначається станом американо-китайських відносин. Таким чином, фор-
мується новий безпековий трикутник – США, Китай і Японія, який має стати 
своєрідною запорукою “нового багатостороннього діалогу щодо регіональної 
безпеки”. Позиція ж Китаю, ймовірно, впливатиме на остаточне визначення Ро-
сією, чи буде для неї найкращим тісніший зв’язок з Європою Північно-атлантич- 
ного договору, чи, навпаки, якийсь союз із антиамериканським Китаєм. Загалом 
американський політолог стверджує, що зовнішня політика Китаю по відно-
шенню до Сполучених штатів є поєднанням функціональної співпраці у сферах 
конкретних інтересів і загального ворожого визначення світової ролі Америки. 
Хоча, китайці і не сприймають “світського, споживацького способу життя, що 
виріс на ґрунті американської цивілізації”, Китай все ж не становить безпосеред- 
ньої загрози Америці та не кидає їй глобального виклику. Серед фундаменталь- 
них принципів та засад американо-китайських відносин, автор виділяє певний 
необхідний крок: “велику вісімку” слід розширити до “великої дев’ятки” за раху-
нок включення КНР.

Оскільки у вже згаданому безпековому трикутнику є Японія, помітною є 
боротьба цих країн за вплив та лояльність з боку третього союзника. Зокрема, 
Китай вважає Японію одночасно і своїм історичним суперником, і певним про-
довженням американської політичної і військової міці. З іншого боку, не дивно, 
що Японія переймається американо-китайськими стосунками, бажаючи досяг-
нутий успіх всіляко мінімізувати.

Як уже зазначалося, Збігнєв Бжезінський завжди приділяв серйозну увагу 
Україні одразу після здобуття незалежності, а особливо у постпомеранчевий пе-
ріод. Виступаючи у Києво-Могилянській академії 14 травня 2004 р., він зазна-
чив: “Я вважаю незалежність України подією великого міжнародного значення. 
Спочатку цього належним чином не оцінювали, особливо на Заході і конкретно 
у США. Навіть зараз, на мою думку, в міжнародній спільноті немає достатнього 
розуміння саме міжнародного значення України. Слід наголосити ще і ще раз, 
незалежна Україна по-новому визначає кордони Європи, сучасна Україна пере-
творює Росію на національну державу” [3].

Сама ж революція, на думку видатного політолога, “була революцією надії, 
справжньої надії і – багато в чому – революцією надії абстрактної. Вона відо-
бражала певне почуття, певне бажання” [4]. І тут таки наводяться основні фун-
даментальні демократичні завоювання – свобода українських ЗМІ, жвавість та 
відкритість політичних виступів та дискусій, чітке геостратегічне спрямування 
зовнішньої політики тощо. Проте, важливо, на думку вченого, зберігати баланс 
між надією і опортунізмом, не даючи перевагу жодному із цих явищ, адже не 
можна вічно жити надією. Пророчими були й слова Бжезінського про те, що 
українське суспільство задасться питаннями про притягнення тих осіб, які були 
причетні до злочинних діянь при попередній владі. А суспільство неодмінно за-
питає, і воно таки пам’ятає, бо саме ця пам’ять була причиною рішучості Май-
дану; так само як спитає про корупцію, зловживання службовим становищем 
тощо. І тут же, автор, немов би застерігає, “Ті хто не бажають добра Україні, хоті-
ли б бачити Помаранчеву революцію дискредитованою, а Помаранчеву коаліцію 
зруйнованою назавжди” [5]. І тут важко не погодитись, особливо, про зацікавле-
ність у такому розвитку подій зовнішнього чинника. 
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Проте, український оптиміст, через призму критичних зауважень, неухильно 
демонструє у своїх працях прихильну до України позицію. Більше того, несклад-
но також спрогнозувати, що видання останньої праці З.Бжезінського є помітним 
явищем серед видань політологічного характеру та викличе жвавий інтерес се-
ред наукової та любительської читацької аудиторії.
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“Буковинська партнерська агенція” (БПА) – неприбуткова громадська орга-
нізація, легалізована в місті Чернівці в серпні 1999 року. Засновники – пред-
ставники бізнесу, банківської справи, засобів масової інформації – у 1998 році 
були учасниками програми “Громадські зв’язки” в штаті Мейн, США, що ста-
ло поштовхом для створення організації. Стратегічним напрямком діяльності 
Агенції була вибрана модель громадського територіального розвитку, успішно 
застосована у США та, після початку ринкових трансформацій, у Польщі.

Основними завданнями БПА, як визначено в її Статуті, є сприяння: розвитку 
територіальних громад, соціально-орієнтованому індивідуальному, малому та 
середньому підприємництву; усвідомленню та вирішенню проблем функціону-
вання та життєдіяльності громади у гармонії з навколишнім середовищем; ефек-
тивному і повному використанню природних та людських ресурсів в інтересах 
громадського розвитку; регіональним засобам масової інформації, як невід’єм-
ній складовій громади, в об’єктивному та неупередженому інформуванні грома-
дян; вільному доступу громадян до інформації, зокрема з питань прав людини, 
соціальних прав та обов’язків, правових відносин в галузі підприємництва.

БПА самостійно та у коаліції з партнерами реалізувала проекти: “Промоція 
концепції громадського економічного розвитку на Буковині”, “Буковина-2002: 
поширення нової “раціональної” філософії міжетнічної співпраці в поліетнічній 
громаді”, “Місцева влада - інструмент реалізації громадських ініціатив розвитку 
регіону “Черемош-Сирет”, “Буковина – Мазовія: інформаційний міст”, “Мережа 
партнерства – 2003”, “Цикл виїзних консультацій з правових питань за участю 
фахівців, які надавали консультації румунською мовою у населених пунктах 
компактного проживання румунської громади Чернівецької області”, “PR-тре-
нінг для неурядових організацій Чернівецької області”, “Механізми соціальних 
інвестицій”, “Впровадження інноваційного механізму визначення пріоритетних 
соціальних проблем територіальної громади міста Чернівці”, “Мережа партнер-
ства – 2004”, “Кризовий міграційний центр”, “Комплексна модель зменшення не-
гативного впливу трудової міграції”, “Мережа партнерства – 2005”, “Влада – гро-
мада: хто кому служить?”, “Міст з минулого у майбутнє”, “Люди та влада: діалог 
через медіа”.

Поточні проекти БПА: “Менеджмент розвитку територіальних громад”, “Vox po-
puli: суспільний діалог для розвитку громад”.

Донори БПА: Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, 
Карпатський Фонд, Міжнародний Фонд “Відродження”, Фрідом Гауз і 
Польсько-Американо-Українська Ініціатива Співпраці (ПАУСІ), Світовий 
Банк, Асоціація підтримки громадських ініціатив “Ковчег”, Голландський єв-
рейський гуманітарний фонд, Фонд Євразія, Програма мережі громадської ак-
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тивності (UCAN) Інституту сталих спільнот (ISC), приватні особи.
БПА активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами 

виконавчої влади, широким колом громадських організацій, представниками 
малого і середнього підприємництва, засобами масової інформації.

За час діяльності організація провела більше 40 круглих столів, семінарів, 
конференцій та тренінгів, більше 30 громадських слухань, засідань експертів, 
опитувань фокусних груп, створила 15 тематичних телевізійних та радіопро-
грам, 3 документальні відеофільми, 2 спеціалізовані Інтернет сторінки, органі-
зувала торгові місії буковинських підприємців до Польщі та польських підпри-
ємців до Чернівців, виконала масштабні соціологічні дослідження пріоритетних 
соціальних проблем місцевої громади, здійснила видання низки збірників, по-
сібників та методичних матеріалів з питань місцевого самоврядування, опти-
мального використання місцевих ресурсів. На базі БПА працює громадська при-
ймальня та “гаряча лінія” з проблем трудової міграції. При БПА діє медіа-клуб 
“Незалежний сектор”.

З 2002 року БПА – член Асоціації громадських організацій СНД та Балтії 
по запобіганню конфліктів. З 2003 року БПА є інформаційним партнером 
Міжнародного Фонду “Відродження” у Чернівецькій області. З червня 2004 
року БПА є партнером з адвокасі Програми мережі громадської активності 
(UCAN) Інституту сталих спільнот (ISC). З серпня 2004 року БПА є членом 
коаліції громадських організацій “Новий вибір 2004”. У лютому 2005 року БПА 
ініціювало створення коаліції місцевих неурядових організацій “Буковина 
– Європа: знову разом”, мета якої прискорення євроінтеграційної діяльності 
на засадах збереження етнічної та культурної автентичності місцевих громад. 
БПА є членом ради коаліції.

     Голова БПА – Арсеній Анциперов, 
     Директор БПА – Володимир Зав’ялов
Вулиця Нікітіна 2, 3-ій поверх, Чернівці, 58000, Україна
Телефон / факс: +38-0372-573034, телефон: +38-03722-23745
Електронна пошта: bpa@poshta.org.ua
Інтернет-сторінка: www.bpa.org.ua


