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вступне слово

аналізуючи матеріали чергового числа “форуму”, я мимоволі подумав, що сьогод-
ні – на початку нового століття, пересічній людині (як, до речі, і вчора) у вирі політич-
них битв, етнічних конфліктів та геополітичних викликів досить часто бракує одного 
– часу і бажання для обдумування життєвих ситуацій, своєї долі у сучасному світі, 
іноді людині не вистачає проміжків тиші, щоби подолати “демократію шуму”.

різноплановість та аналітичність представлених авторами матеріалів дає 
зацікавленому читачеві таку нагоду – подумати у кабінетній тиші над тим, 
що збурює сьогодні світ. чи можливо, до прикладу, пристосувати практики 
мультикультуралізму до центральної та східної Європи і чи не перетворить-
ся сьогодні наш “різнокольоровий” континент із Європи регіонів в Європу 
“етнічних острівців”, що віддаються ворожнечі у війні всіх проти всіх.

інша площина суспільної взаємодії – громадянське суспільство і держава: 
чому україна, незважаючи на усі зусилля, не в змозі перейти зі сходинки “елек-
торальної” демократії на інший рівень розуміння і реалізації свободи особис-
тості? чому у нас, до прикладу, традиційний плюралізм підміняється удава-
ним чи реальним протистоянням регіонів з боротьбою кланів та партійних 
корпорацій? зрозуміло одне – нас ще довго буде тягнути назад низька якість 
політичного класу, котрий сформувався, насамперед, як виразник не стільки 
інтересів суспільства, а мінливих настроїв люмпена, хоча іноді й досить ра-
фінованого. зверну увагу ще на один момент, який, мабуть, ускладнить наш 
рух у справі внутрішньої консолідації суспільства. як висловився нещодавно 
під час однієї дискусії представник західного фонду, у найближчі десятиліття 
в україни не має в якості стимулу для руху “такої морковки як вступ до Єс”. 
поки що ми залишаємось сам на сам зі своїми проблемами.

отже, їх слід глибоко вивчати, взятися за соціальну діагностику, аналіз зовнішніх не-
безпек з метою вироблення запобіжних заходів щодо можливих етнічних та міжнарод-
них конфліктів, що, зрозуміло, буде ще складніше робити, враховуючи казус косова.

урок нинішніх неспокійних днів полягає у тому, щоби ми в україні навчилися 
чути один одного, адже маємо одну Батьківщину, вирішуємо однакові життєві про-
блеми, заклопотані вихованням достойної молоді і мріємо про стабільність й, на-
віть, затишність при розквіті інтелектуальних і духовних сил суспільства. відомий 
філософ сучасності дені де ружмон у “відкритому листі до європейців” зауважив: 
“мала держава існує, щоб у світі був зелений куток, де б якнайбільше мешканців мо-
гло б насолоджуватися статусом громадянина… мала держава не має нічого, окрім 
правдивої та реальної свободи, якою вона повністю компенсує в ідеальному плані 
навіть могутність великих держав”. свій внесок у спільну справу суспільного переу-
строю робимо сьогодні і ми – творчо неспокійний і доброзичливий гурт “форуму”. 

Головний редактор “Форуму”  
Володимир Фісанов 
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простір інтелектуальної взаємодії

шановний читач зараз тримає у руках свіже число “форуму” й, воче-
видь, якщо не уперше знайомиться з цим виданням, може бути дещо зди-
вованим рішенням редакції відійти від тематичної спрямованості, а охо-
пити різноманітні суспільно-політичні галузі та презентувати калейдос-
коп поглядів.

чи стане такий підхід постійним покаже час, але деяка експерименталь-
ність номеру дає гарний привід поміркувати над концептуальними про-
блемами та питаннями, що хвилюють нас.

пропоновані статті яскраво засвідчують непересічний факт – націо-
нальна наукова та інтелектуальна еліта невпинно продукує якісні суспіль-
ні теорії, гіпотези та погляди. політологи, філософи, соціологи, експерти у 
своїх працях віддзеркалюють сьогодення, прагнуть осмислити суспільну, 
політичну, економічну, гуманітарну ситуацію в україні, з’ясувати підґрун-
тя цих процесів, описати їхню сутність та спрогнозувати можливі сценарії 
розвитку. не викликає сумнівів, що у нас в україні сформовано інтелекту-
альний простір, де як у своєрідному казані варяться гострі на смак думки, 
що чекають на свого споживача.

проте, потенційні споживачі: суспільство, влада, бізнес свідомо, чи ні 
тримають себе на голодній інтелектуальній пайці, на відміну від матері-
альної. існуючий інтелектуальний простір поки що є простором взаємодії 
інтелектуалів між собою. громадянському суспільству не вдається залу-
чити у простір публічної політики та публічної дискусії десіжн-мейкерів 
(тих, хто приймає рішення). Єдине на що спромоглась влада – це численні, 
переважно декоративні, громадські та експертні ради з усіх можливих про-
блем (починаючи з прибирання сміття та закінчуючи вступом до нато). 
їхнє існування – формальне за відсутності механізмів впливу та зворотно-
го зв’язку. Бізнес також не переймається суспільними проблемами, а керу-
ється проголошеним та реалізованим лозунгом партнерства із владою, що 
робить їх ще багатшими, а “нерухоме” суспільство ще біднішим, як інте-
лектуально, так і матеріально.

усе ж є й гарна новина – існування інтелектуального простору це теж 
самодостатня цінність! а беручи до уваги те, що він є вільним та неза-
ангажованим, то у інтелектуального простору “форуму”, ми переконані, 
прекрасне майбутнє!

Арсеній Анциперов 
Володимир Зав’ялов

Буковинська партнерська агенція
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олександр  Висоцький

легітимаційна політика є ді-
яльністю з управління легі-
тимаційними процесами за 

допомогою зв’язування індивідуальних 
та колективних смислів в домінантну 
інтерпретацію минулого досвіду, акту-
альних проблем та очікуваних перспек-
тив соціального та політичного розви-
тку суспільства. 

комунікацію в її взаємодії з легіти-
маційними процесами вивчали ю. га-
бермас [10, с. 337], д. Бітхем [11, p. 183], 
к. сінн [16, p. 73], с. чермак, а. вайс 
[12], м. грачов [4, c. 9-10], Б. манін 
[14], д. ольшанський [7, c. 98], а. ша-
бані [15], але в своїх дослідженнях вони 
лише торкалися питання комунікації 
як передумови управління легітимаці-
єю, спеціально не розглядаючи його.

Мета статті – з’ясувати, яким чином 
комунікація детермінує здійснення ле-
гітимаційної політики. 

комунікація та політика є відносно 
автономними сферами, реальностями, 
які можуть перетинатись, взаємодіяти, 
взаємообумовлюватись, співіснувати, 
але не ототожнюватись. комунікація 
спрямована на пізнання світу та само-
пізнання, можливо, навіть на само-
вираження я (через передачу смислів, 
значень, обмін індивідуальними інтер-
претаціями реальності) як передумову 
пізнання себе. показово у зв’язку з цим, 
що твори платона написані у формі 
діалогу, в яких знаходження істини є 
результатом, наслідком комунікації. 

політика, на відміну від комунікації, 
орієнтована на управління людським 
співтовариством, на узгодження та реа-
лізацію владних, економічних, етнічних, 
національних та інших суспільнозна-
чимих інтересів. вона неможлива без 
комунікації як простору та матеріалу 
свого здійснення, як і інші сфери соці-
альної регуляції – право, мораль, куль-
тура. упорядковуючи та структуруючи 
комунікацію в руслі реалізації інтересів, 
світовпорядковуючих проектів, політика 
перетворює комунікацію на свій інстру-
мент владного управління, на свого роду 
стратегічну комунікацію, яка спрямову-
ється не лише на пізнання, самовира-
ження, трансляцію смислів, а, головним 
чином, на організацію та управління 
соціальним цілим як потенційно неста-
більним і небезпечним утворенням. імо-
вірно, саме тому аристотель пов’язував 
комунікацію та політику, вбачаючи в 
останній найбільш важливе в суспіль-
стві спілкування, яке прагне до вищого 
з усіх благ (1252а) [1, с. 22]. 

комунікація як сформована, наяв-
на система різноманітних дискурсів 
(мовних практик), актуальних смислів, 
значимих символів, способів мірку-
вання, інтерпретації світу та людини, 
їх загроз та прагнень детермінує по-
літику. лише відносна автономність 
політики щодо комунікації, чи, краще 
сказати, дискурсивна дискретність са-
мої комунікації, дозволяє їй детермі-
нувати політику, головним чином, за-

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЛЕГІТИМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Олександр Висоцький
E-mail: vysalek@mail.ru
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вдяки процесу соціального визнання, 
легітимації, яка може бути визначена 
як ціннісна інтерпретація політичного 
дискурсу з точки зору інших дискурсів 
(правового, моральноетичного, есте-
тичного, економічного і т.п.). 

легітимність як передумова здій-
снення та успішності політики завжди 
залежить від комунікації. відповідний 
порядок комунікації як набір умов, пра-
вил, контекстів, засобів, каналів, кри-
теріїв істинності та значимості, цілей 
передачі смислів визначає можливості 
для здійснення, ефективності та ре-
зультативності політики. у цьому сенсі 
комунікація виступає передумовою та 
причиною легітимаційної політики як 
сталої соціально-політичної практики, 
інституту, спрямованого на здобуття та 
концентрацію соціального визнання в 
інтересах певних суб’єктів політичного 
процесу через управління смислами. 

якщо виходити з розу міння ко-
мунікації як умови, однієї з головних 
детермінант соціального визнання по-
літики, то цілком релевантним уявля-
ється таке її визначення. комунікація 
є процесом передачі значень, смислів 
(когнітивних, моральних, естетичних, 
психологічних, політичних та інших) 
(від одного суб’єкту до іншого), у ході 
якого створюється та відтворюється 
легітимна (в рамках певної культурної 
спільноти або соціальної групи) інтер-
претація світу, що інтегрує й означує 
індивідуальний та колективний досвід 
та діяльність. це, у свою чергу, перед-
бачає, що головним завданням легіти-
маційної політики є зміна або збере-
ження (у залежності від відношення 
до влади чи до правлячих еліт тих, хто 
її ініціює) способів організації спілку-
вання, побудови міркувань, принципів 
знаходження істин, їх верифікації, по-
стульованих цінностей, інтересів, ви-
значених загроз, проблем політичного 
розвитку, можливостей та критеріїв 
бажаного ладу, а також інших пара-

метрів, що стверджують легітимність 
такої інтерпретації реальності, яка 
робить прийнятною, значимою, спра-
ведливою, єдино можливою політику, 
на мобілізацію суспільного визнання 
якої спрямовуються зусилля суб’єктів 
управління легітимацією. 

очевидно, відправним моментом іні-
ціювання та здійснення будь-якої легіти-
маційної політики є пануюча чи провідна, 
легітимна інтерпретація реальності, що 
є продуктом перманентного процесу ко-
мунікації на глобальному, регіонально-
му, національному, груповому, міжінди-
відному рівні. відповідно, це передбачає 
що легітимна інтерпретація реальності 
також має низку версій, як за рівнями 
формування та охоплення (глобальну, 
регіональну, індивідуальну і т.п. інтер-
претації), так і за специфікою тлумачен-
ня існуючого стану справ та ставленням 
до нього (різного роду субінтерпретації 
як результати різних дискурсів (право-
ва, морально-етична, наукова, філософ-
ська, релігійна і т.п. інтерпретації), та 
контрінтерпретації (антиглобалістська, 
антикапіталістична, антиолігархічна, 
антиавторитарна, антитоталітарна, ан-
тиліберальна, антинаціоналістична і т.п. 
інтерпретації). легітимна інтерпретація 
реальності складається з загальноприй-
нятих смислів, з сформованих на рівні 
соціуму чи соціальної групи завдяки ко-
мунікації стереотипів, знаків, символів, 
звичаїв, ритуалів, а головне – з когнітив-
них, перцептивних та афективних схем 
як правил здійснення операцій, які обу-
мовлюють способи міркування, способи 
інтерпретації різноманітних ситуацій, 
минулого, теперішнього, майбутнього, 
світу в цілому, а також способи діяль-
ності та поведінки. як зазначає н. лу-
ман: “схеми можуть співвідноситися з 
речами чи особами. вміння обертатися 
з речами – це одна схема, а ієрархічні 
відношення між особами чи стандарти-
зовані ролеві очікування – це вже інше”. 
лише завдяки певній інтерпретативній 
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схемі “виникає можливість приписува-
ти діям їх наслідки”. така схема, “отже, 
уявляє собою вельми комплексну (тоб-
то таку, яка затемнює багато чого) схему, 
що передбачає як стереотипизацію по-
дій, так і стандартизоване сполучення їх 
послідовності” [6, c. 170].

утвердження чи зміна існуючої ле-
гітимної інтерпретації реальності як 
умови успішного здійснення політич-
ного курсу та функціональне завдання 
легітимаційної політики реалізується не 
шляхом нав’язування закінченої, гото-
вої інтерпретації дійсності з розрахун-
ком на її адекватне розуміння, а через 
сприяння, створення умов для форму-
вання інтерпретацій реальності самими 
суб’єктами легітимації. справа в тому, 
що закінчена інтерпретація реальнос-
ті, без розрахунку на інтерпретативну 
творчість суб’єкта легітимації, на діалог 
з ним, тобто ігноруюча його здатність до 
міркування, в кращому випадку, не ви-
кликає уваги, інтересу, не переконує, а в 
гіршому – призводить до відторгнення, 
підозр у непорядних намірах, змушує 
шукати приховані причини, корисні 
мотиви та смисли появи подібного роду 
інтерпретацій, кінець кінцем, не досягає 
покладеної на неї мети.

тому легітимаційна політика, спи-
раючись на комунікацію як на процес 
формування та передачі смислів з влас-
тивими йому конкретно-історичними, 
соціокульту рними, ідеологічними 
принципами структурування, комуні-
кативними каналами, засобами, техно-
логіями, ініціює, заохочує, впроваджує 
та змінює системи смислоутворюючих 
конструктів, когнітивних, перцептив-
них та афективних схем, завдяки яким 
потік індивідуального досвіду поділя-
ється на значимі фрагменти та інтер-
претується, створюються й інтегру-
ються вірування, думки та знання про 
світ, організується й контролюється ді-
яльність та поведінка суб’єктів легіти-
мації. інтерпретативні схеми чи моделі 

сприйняття, що таким чином впрова-
джуються легітимаційною політикою, 
поміщають відповідний політичний 
курс, прийняті рішення, лідерів полі-
тичних сил в широкий контекст здій-
снення великої історичної місії (на-
приклад, через демонстрацію рис та 
створення образу спасителя, бунтаря 
чи визволителя для лідера), реалізації 
програми передвиборчих обіцянок, 
боротьби з внутрішніми чи зовнішні-
ми ворогами (через символізацію пев-
них сил як загроз), відстоювання наці-
ональних інтересів, забезпечення прав 
людини, досягнення соціальної, пра-
вової держави чи держави добробуту, 
захисту конституційного ладу, збере-
ження стабільності, втілення програ-
ми економічного “чуда” і т. п. моделі 
сприйняття не лише викликають пози-
тивні індивідуальні інтерпретації від-
повідної політичної практики з боку 
суб’єктів легітимації, а й продукують 
їх очікування на найкращий для себе 
розвиток подій, мобілізують грома-
дянську енергію, притягують довіру до 
політичних лідерів чи сил, мотивують 
поведінку на їх підтримку. 

легітимаційна політика добивається 
формування відповідних для її завдань 
індивідуальних інтерпретацій ситуації 
суб’єктами легітимації не просто через 
пропозицію тих чи інших загальних схем 
інтерпретації та організації соціальних і 
політичних дій, а шляхом демонстрації 
появи життєво важливих для суб’єктів 
легітимації можливостей внаслідок засто-
сування ними цих схем (свого роду моти-
вації взяття їх на озброєння). наприклад, 
як пише к. гірц, у боротьбі за виживання 
дрібному бізнесмену нескінченну стій-
кість “дає віра в неминучу справедливість 
американської системи” [3, c. 236]. крім 
того, інтерпретативні схеми, що пропону-
ються легітимаційною політикою, не лише 
дозволяють по-новому (у цьому підстава 
та міць смислопородження) осмислювати 
соціальні проблеми та політичні ситуації, 
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а й сприяють продукуванню альтернатив-
них способів реалізації життєвих праг-
нень суб’єктів легітимації. індивід оби-
рає тип дії і спосіб його здійснення із ряду 
альтернатив на основі своїх прогностич-
них уявлень про майбутнє, які засновані 
на його минулому досвіді і осмислені через 
інтерпретативні схеми, що були запропо-
новані легітимаційною політикою та взяті 
ним на озброєння. як зазначають дж. де-
ліа, Б. і д. о’кіф, індивіди формують свої 
інтерпретативні схеми головним чином 

“за допомогою спілкування з та пристосу-
вання до великого й сталого соціального 
світу зі своїми смислами, в якому вони 
народились” [13, p. 155]. це передбачає, 
що імплантація інтерпретативних схем в 
суспільну свідомість легітимаційною по-
літикою можлива лише через врахування 
принципів, правил та особливостей кому-
нікативної взаємодії як конкретного сус-
пільства, так і конкретних його сегментів 

– регіональних та групових.
у залежності від спрямованості легіти-

маційної політики – на збереження прав-
лячої еліти чи її зміну, – інтерпретативні 
схеми сполучають в собі: в першому ви-
падку – акцент на досягненнях правлячої 
еліти та здійснюваного політичного курсу, 
нових можливостях, які відкрились для 
реалізації життєвих прагнень індивіда “в 
останній час” та які чекають на свій логіч-
ний розвиток в майбутньому; в другому 
випадку – акцент на негативному життє-
вому, емоціональному досвіді минулого 
індивіда, вписування діяльності прав-
лячої еліти в негативний контекст як не-
скінченний ланцюг прорахунків, байду-
жості до інтересів суспільства та окремо-
го громадянина, реалізації лише власних 
інтересів, утрирування яскравих можли-
востей майбутнього, пов’язаних зі зміною 
правлячої еліти чи курсу політики. 

вибір дії індивідом, який виступає 
суб’єктом легітимації, не є свідомо спла-
нованою стратегією, оскільки не сам 
індивід формує собі цілі, бажання, праг-
нення, а до них примушують контексти, 

які створюються інтерпретативними 
схемами, що пропонуються легітима-
ційною політикою. взяття на озброєння 
інтерпретативної схеми індивідом в ін-
дивідуальних інтерпретаціях політичної 
ситуації означає сформування ним своєї 
нової ідентичності як свого роду неусві-
домленої стратегії селекції дій, типів по-
ведінки, навіть, вираження тих чи інших 
емоцій на основі критеріїв, моделей, що 
випливають з інтерпретативної схеми. 
це, в свою чергу, передбачає, що, навіть, 
якщо інтерпретативна схема вже не спра-
цьовує, вступає у протиріччя з реальним 
станом справ, страх втратити достоїнство, 
повагу, авторитет, легітимність в очах ко-
мунікативного оточення не дозволяє ін-
дивіду відразу відмовитись від неї та, тим 
самим, виглядати людиною, здатною на 
помилку, непослідовною, і, відповідно, не 
гідною довіри. до того ж, інтерпретативні 
схеми постійно відтворюються, підтри-
муються, модифікуються комунікація-
ми в рамках соціальної групи, до якої на-
лежить індивід та від якої, певною мірою, 
залежить його ідентичність (як істин-
ність власних презумпцій про себе). слід 
відзначити, що будь-яка інтерпретативна 
схема залежить як від здатності успішно 
пояснювати та перетворювати реальність 
за її допомогою, так і від комунікацій, які 
відтворюють, підтримують цю схему та 
здатні її модифікувати у випадку необхід-
ності. красномовним прикладом може 
слугувати практика релігійних сект, що 
пророкують “кінець світу”, а коли він не 
настає в очікуваний термін, ставлять це 
собі в заслугу. один з таких випадків опи-
сують е. аронсон, е. пратканис в книзі 
“епоха пропаганди” [2, c. 42-43].

з впливом на індивіда легітимаційної 
політики за допомогою пропозиції інтер-
претативних схем виникає парадоксаль-
на ситуація: з одного боку індивід начеб-
то є соціальним, політичним, легітима-
ційним суб’єктом, оскільки має свободу 
обирати способи інтерпретації, способи 
дії, а з іншого – він є лише об’єктом ле-



11

с успільно-політичний ж урна л

олександр  Висоцький

гітимаційної політики, персоніфікацією 
підпорядкованої неусвідомленої страте-
гії на службі у продуманої, далекогляд-
ної стратегії суб’єктів управління легіти-
маційними процесами.

висновок, який можна зробити з да-
ної ситуації, полягає в наступному. сила 
впливу легітимаційної політики прямо 
пропорційна тому, наскільки повідо-
млення, які спрямовані на сприйняття 
суб’єктом легітимації, демонструють заці-
кавленість в ньому як в суб’єкті, цінують 
його як суб’єкта, поважають його почут-
тя власної гідності, а також тому, наскіль-
ки суб’єкт легітимації насправді є лише 
об’єктом підпорядкування, без здатності 
до формування самостійних суджень, 
продумування власних стратегій та ва-
ріантів їх реалізації через систематичне 
та послідовне примушування правлячих 
еліт, керівників політики до врахування 
власних життєвих інтересів та вимог як 
умови для згоди на надання легітимності 
існуючій владі та здійснюваній політиці.

якщо сказати по-іншому, почуття 
власної гідності є мішенню впливу ке-
рівників легітимаційної політики на ін-
дивіда, щоб стимулювати його здатність 
до визнання влади на користь системи 
політичних сил, втіленої у владних інсти-
туціях. як зазначав у. джеймс з цього 
приводу, “найважливіша турбота мо-
нархів, дипломатів і взагалі всіх тих, хто 
прагне до влади й впливу, полягає в тому, 
щоб знайти в їх “жертви” найсильніший 
принцип самоповаги й зробити вплив 
на нього своєю кінцевою метою” [5, c. 92]. 
вплив здійснюється, по-перше, через про-
будження вини у індивіда за нехтування 
своїми моральними, громадянськими, 
професійними, патріотичними чи, навіть, 
сімейними (як піклування про майбутнє 
дітей) обов’язками, що може сприйматись 
як доказ його неповноцінності, як його 
особиста ущербність (відсутність кращих 
людських якостей), по-друге, через все-
ляння тривоги за втрату авторитету та 
легітимності серед комунікативного ото-

чення із зрозумілими наслідками. Щоб 
реабілітувати власну гідність, індивіду 
пропонується, виходячи з моральних, 
громадянських, професійних, патріо-
тичних, корпоративних чи сімейних мо-
тивів, надати легітимність відповідним 
політичним силам та владним інституці-
ям. тут можна навести приклад з перед-
виборчим гаслом блоку “наша україна” 
на парламентських виборах 2006 року в 
україні: “не зрадь майдан!”. 

зазначимо, що вплив керівників легі-
тимаційної політики приречений на не-
вдачу, якщо індивід має достатньо міцні 
підстави діяти в рамках іншої стратегії 
або має свою, вироблену на достатню 
перспективу, стратегію. за наявності сві-
домої власної стратегії, він буде мотиву-
вати надання легітимності відповідним 
політичним силам не на основі непоміт-
но нав’язаними йому цими силами чи 
контекстом підстав, а з точки зору ефек-
тивності досягнення проміжних завдань 
та кінцевих цілей своєї стратегії.

варто зауважити, що вплив на почуття 
власної гідності індивіда може здійсню-
ватись дещо по-іншому. у розрахунку на 
вивільнення громадянської енергії, ініці-
ювання суспільно-політичної активності 
у відповідних легітимаційних цілях, осо-
бистість індивіда постулюється (від імені 
певних політичних сил, з якими вона має 
зв’язати свої оптимістичні надії на май-
бутнє та яким має надати легітимність) 
як гідна “кращого життя”, “іншого став-
лення”, “іншого політичного режиму”, 

“іншого, справедливого майбутнього”. 
для ілюстрації здійснення такого впливу 
можна хоча б навести передвиборче гас-
ло Бют на парламентських виборах 2006 
року в україні: “справедливість є. за неї 
варто боротися!” (чи його модифікацію 
на виборах 2007 року: “справедливість є 

– вона переможе!”).
лише маючи переважаючу комуніка-

тивну ініціативу, здатність підпорядкову-
вати учасників комунікації своїм цілям, 
легітимаційна політика може успішно 
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виконувати свої функції. в добу інфор-
маційного суспільства забезпечення пе-
реважаючої комунікативної ініціативи 
легітимаційної політикою залежить від 
її здатності оволодіти, підпорядкувати 
собі систему мас-медіа як технічний за-
сіб розповсюдження своїх повідомлень. 
здавалося би, достатньо встановити по-
вний контроль над редакторською по-
літикою змі, користуючись адміністра-
тивним ресурсом державних органів чи 
правами власників контрольних пакетів 
акцій впливових мас-медіа, щоб мати ко-
мунікативну ініціативу та успішно здій-
снювати легітимаційну політику. проте, 
давно помічено, що повністю втративши 
автономність, змі втрачають довіру, зна-
чення, легітимність серед споживачів їх 
повідомлень. повністю контрольовані в 
редакторській політиці правлячою елі-
тою чи великою бізнес-корпорацією, змі 
стають схожими на нецікавого співроз-
мовника, залежного від інструкцій ке-
рівництва чиновника, що при виборі тем 
розмови та їх розвитку, побоюється “бов-
кнути зайвого”, а тому не може задоволь-
нити допитливості своїх адресатів.

лише маючи (або переконливо симу-
люючи) відносну свободу, автономність, 
нейтральність, неупередженість щодо 
політики, змі можуть користуватись 
довірою, мати легітимність, визнання 
своїх споживачів, слугувати надійним та 
ефективним засобом здійснення впливу 
легітимаційної політики. “мас-медіа ав-
тономно контролюють свою власну се-
лективність. і тим важливіше їх власна 
селективність. тим дорожче їх увага” [6, 
c. 43], – зазначає н. луман. це недво-
значно ставить питання відповідності 
форми, структури, змісту організації та 
здійснення впливу легітимаційної полі-
тики принципам, правилам та особли-
востям ефективного функціонування 
мас-медіа. іншими словами, сценарні 
розробки суб’єктів легітимаційної по-
літики та режисура реалізації цих сце-
наріїв мають відповідати параметрам 

їх вдалого втілення мас-медіа та вимо-
гам залучення і утримання уваги публі-
ки, тобто мова, символіка, емоції, теми, 
зміст, побудова повідомлень мають бути 
релевантними повсякденному досвіду 
якомога широких кіл суспільства. вищі 
державні особи, зокрема президент, го-
лова уряду, можуть дещо зневажати 
при своїх офіційних зверненнях до сус-
пільства параметрами функціонування 
мас-медіа. їх високий статус чи адмі-
ністративний вплив гарантує увагу до 
них мас-медіа. проте, це не означає, що 
їх звернення обов’язково будуть спри-
ятливо зустрінуті, зрозумілі більшості 
громадян та зможуть привести до по-
силення легітимності здійснюваного 
ними політичного курсу. невипадково, у 
даному зв’язку, що звернення американ-
ського президента Б. клінтона, як по-
мічає г. почепцов, складались на основі 
тих слів, з якими до нього звертались у 
листах до Білого дому, завдяки чому до-
сягалась “максимальна узгодженість з 
електоратом” [9, c. 209].

здійснюючи функцію інтеграції по-
перше, різних соціальних сфер, дискур-
сів (правового, політичного, економічно-
го, наукового, мистецтвознавчого і т.п.), 
по-друге, соціальних груп та інститутів, 
окремих індивідів, мас-медіа, по-суті, 
присвоюють себе право кожної людини 
та суспільства в цілому вирішувати, що є 
важливим, значимим (тобто є інформа-
цією) та що не є таким, тим самим, фак-
тично, беруть на себе роль посередника 
між тими, хто потребує легітимності, та 
тими, хто здатний бути суб’єктом легіти-
мації. при цьому самі мас-медіа, з одного 
боку, виступають суб’єктами легітима-
ції, оскільки, по-перше, претендують на 
роль представника суспільства як тран-
слятора та інтегратора потреб, інтересів, 
думок, по-друге, виробляють та поси-
люють легітимність об’єктів, які стають 
темами їх комунікацій, а з іншого боку, 
стають авторами та виконавцями легі-
тимаційної політики, оскільки доносять 
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до масової свідомості схеми інтерпре-
тації реальності, ініційовані суб’єктами 
легітимаційної політики, роблячи ці ін-
терпретації зрозумілими, (когнітивно, 
цінніснонормативно, експресивно) об-
ґрунтованими та важливими, завдяки 
актуалізованим контекстам, в рамках 
яких підноситься чи применшується 
значимість політичних явищ, подій, рі-
шень, програм, інститутів та осіб.

саме здатність до демонстрації, точ-
ніше, до вироблення значимості, складає 
основний параметр ефективного функ-
ціонування легітимаційної політики. 
задовольняючи критеріям значимості, 
політична подія, рішення, особа автома-
тично стає важливою темою комунікації, 
об’єктом мас-медійної та суспільної уваги. 
значимість не є наслідком нав’язаної ін-
терпретації, коли владна особа чи експерт 
вимовляє промову про важливість певно-
го політичного рішення або велику роль 
здійснюваного політичного курсу, наво-
дячи абстрактнобезособові аргументи. 
значимість не декларується, але розігру-
ється. переважно вона стає результатом 
ініційованого, симульованого чи реаль-
ного конфлікту або актуалізованої загро-
зи. контекст загрозливої чи конфліктної 
ситуації, відношення, ставлення, способи 
та оперативність реагування на неї скла-
дають значимість політичних діячів, рі-
шень, інститутів, експертів, у залежності 
від їх дій, позицій, думок, коментарів, ви-
раження переживань. разом з тим, кон-
текст загрози чи конфлікту виявляється 
дуже цікавим для змі, оскільки дає мож-
ливість відкриття теми, яка спрямована 
у майбутнє, може породжувати комуні-
кації у спробах вірно спрогнозувати роз-
виток подій, завдяки чому тримати своїх 
реципієнтів у напрузі, та, відповідно, під-
вищувати власний рейтинг.

розігрування значимості в контексті 
ситуації конфлікту чи загрози дозволяє 
суб’єктам легітимаційної політики ак-
тивізувати увагу значної чистини сус-
пільства до політичних подій, дає мож-

ливість “зачепити” особистість індивіда 
в його існуючих очікуваннях майбут-
нього. тим самим, при наданні легітим-
ності (в формі голосувань, агітаційно-
пропагандистської діяльності, виступів 
на телебаченні чи в пресі, вираження сво-
єї позиції на публічних заходах, фінансу-
вання виборчих кампаній і т.п.) індивід 
керується не стільки своєю довірою до 
політичних інститутів, до окремих по-
літиків, прихильним ставленням до по-
літичного режиму, скільки значимістю 
того чи іншого розв’язання конфлікту чи 
запобігання загрози в руслі виправдання 
власних сподівань на майбутнє. легіти-
мація же індивідом політиків чи політич-
них сил та інститутів скоріше наслідок їх 
позиції щодо актуальних проблем і за-
гроз та їх здатності до адекватної відпові-
ді на них. саме специфіка реагування по-
літиків на значимі для суб’єкта легітима-
ції проблеми і загрози виступає основою 
для здійснення ним їх легітимації. слід 
зазначити, що способи реагування ви-
значають образи політиків у сприйнятті 
суб’єкта легітимації як значимі, а самі об-
рази детермінують майбутні дії політи-
ків, завдяки яким ці політики отримують 
легітимність від суб’єктів легітимації. ін-
шими словами, екстраполяція поведінки 
політиків у майбутнє на базі знання про 
їх образи у минулому та теперішньому 
дає підставу суб’єктам легітимації, навіть 
не рефлексуючи над згодою з їх ідейними 
уподобаннями та економічними інтер-
есами чи довірою до них, надавати легі-
тимність лише в результаті вибору між 
конкуруючими образами на основі по-
рівняльної оцінки їх придатності до ви-
рішення нагальних суспільних проблем у 
найближчій перспективі.

тут можна говорити про комуніка-
цію за допомогою образів. ефективність 
використання образів при здійсненні 
легітимаційної політики пояснюється 
тим, що образи уявляють собою відкри-
ту легітимну інтерпретацію реальності в 
своєму відношенні до її складових (також 
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образів) та взаємодії з ними. точніше, ле-
гітимна інтерпретація є наслідком самих 
образів політичного світу та їх комбінацій, 
де образи є лише схемами (можливими 
чи зразковими способами сприйняття та 
реагування на ситуації) інтерпретації по-
літичної дійсності, яка вибудовується чи 
добудовується на основі наявного у нас 
повсякденного запасу знань.

образ-рух, об’єднуючи чи розпадаю-
чись на образ-дію, образ-реакцію, образ-
зміну, образ-взаємодію, образ-ситуацію, 
образ-перехід, образ-емоцію, образ-
сприйняття, специфікує та диференці-
ює образи-політичні суб’єкти, які, в свою 
чергу, позначають своїх носіїв, тобто свої 
об’єкти. при цьому образи можуть ви-
ступати як (іконічні) знаки, як індекси 
(знаки-вказівники) та як символи (асоці-
ативні знаки). зазначимо, що при поділі 
образів на знаки, індекси та символи, ми 
виходимо з концепції розмежування зна-
ків ч. пірса [8, c. 180]. так, образ політи-
ка як його іконічний знак позначає свого 
носія як набір якостей та властивостей, 
що публічно демонструються. образ по-
літика як індекс позначає його як части-
ну цілого, або, навпаки, його образи-дії 
як індекс характеризують образ політика. 
якщо політик є, наприклад, президентом 
чи керівником президентської адміністра-
ції, то його образ є індексом образу інсти-
туту президентства, якщо політичний 
діяч є лідером чи членом партії (блоку), 
то його образ є індексом цієї партії (бло-
ку). образ політика як символ вказує на 
засади образу діяльності політика – ідею, 
ідеологію, політичний курс, принципи, 
ідеали, якийсь глибинний смисл, що є 
зрозумілим (інтуїтивно чи усвідомлено) 
для масової свідомості.

звернення та висловлення самих по-
літиків, коментарі політичних експертів, 
співробітників мас-медіа прояснюють 
та уточнюють розіграні значимості, тим 
самим посилюючи їх та роблячи підста-
вами легітимації. таким чином можна 
стверджувати, що комунікація за допо-

могою образів носить характер приму-
шення щодо суб’єктів легітимаційної 
політики, які утягуються в “гру образів”, 
співпереживають їм як реальним особам 
і через це вимушені оцінювати політиків 
та їх політичні курс не в контексті влас-
них життєвих інтересів і пріоритетів, а 
з огляду на розгортання альтернативних 
сценаріїв розвитку політичних подій. 
відомо, що виборці у багатьох країнах 
світу вже давно голосують не на основі 
усвідомлення своєї соціально-групової 
приналежності, власних інтересів, а ви-
ходячи з привабливості образів тих чи 
інших політиків.

отже, комунікація є передумовою 
легітимаційної політики, оскільки де-
термінує специфіку та результати ле-
гітимаційних процесів, впливаючи 
на шанси отримання легітимності чи 
її позбавлення тими чи іншими полі-
тичними силами. у своєму здійснен-
ні легітимаційна політика виходить з 
комунікації як процесу формування 
та передачі смислів, завдяки яким ін-
дивідуальний досвід поділяється на 
значимі фрагменти та інтерпретується, 
створюються й інтегруються вірування, 
думки та знання про світ, організується 
й контролюється діяльність та поведін-
ка суб’єктів легітимації. легітимацій-
на політика, реалізуючись в інтересах 
збереження чи усунення від влади па-
нуючої політичної еліти, спрямову-
ється або на стабілізацію, або на зміну 
інтерпретативних схем, за допомогою 
яких суб’єкти легітимації роблять ви-
бір щодо надання легітимності тим чи 
іншим політичним силам, тому чи ін-
шому політичному курсу. комуніка-
ція детермінує легітимаційну політику 
через свої операціональні принципи, 
за якими певні інтерпретативні схеми 
можуть стверджуватись, коректуватись 
чи девальвуватись суб’єктами легіти-
маційної політики. врахування цих 
принципів передбачає активізацію по-
чуття власної гідності об’єктів впливу 
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легітимаційної політики, оволодіння 
переважаючою комунікативною ініціа-
тивою виконавцями легітимаційної по-
літики, переконливе демонстрування 
ними своєї неупередженості, зрозумі-
лість повідомлень адресатам, розігру-
вання значимості за допомогою образів 
та звуження можливостей селекції для 
суб’єктів легітимації.
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людина впродовж всього жит-
тя намагається віднайти своє 
місце у світі, інстинктивно 

відчуваючи єдність з одними людьми 
або відчуження від інших. сформова-
на і рефлектуюча особистість підні-
мається до теоретичних узагальнень 
і на цьому рівні прагне свідомої са-
моідентифікації. у такому непросто-
му пошуку особливе значення мають 
мова і культура, почуття причетності 
до історичної долі етнонаціональної 
спільноти, серед якої живе індивід. 
етнонаціональні компоненти у зна-
чній мірі визначають формування 
самоідентифікації індивіда, особливо 
культурної.

у різних кутках планети існують 
зони інтенсивних етноконтактів, в ко-
трих відбувається спілкування близь-
ких або ж відмінних культур, мов, 
традицій. взаємини бувають дуже 
різними: від взаємозбагачення до від-
торгнення. у таких зонах перед чима-
лою кількістю їхніх мешканців постає 
непросте питання етнічної, мовної й 
культурної самоідентифікації. досить 
розповсюдженим, хоча і в значній мірі 
прихованим явищем є подвійна чи на-
віть множинна національна самосві-
домість, характерна перш за все для 
вихідців з етнозмішаних родин. Щоб 
зрозуміти означену проблему, потріб-
но насамперед з’ясувати різницю між 
двома близькими, але не тотожними 
поняттями.

Співвідношення понять “націо-
нальна свідомість” та “національна 

самосвідомість”
етнічна різноманітність людства 

є дуже великою: сучасні дослідники 
стверджують, що на землі існує від 
двох до трьох тисяч етнонаціональ-
них утворень. це число невпинно 
скорочується, насамперед за рахунок 
зникнення малочисельних племен, що 
переважно асимілюються більш силь-
ними етносами чи фізично сходять у 
небуття. лише невелика кількість ет-
носів змогла створити власні держави, 
відтак перетворилася на повноправні 
нації. держав у світі нині нараховуєть-
ся близько 200.

якщо етнос у своєму розвиткові 
досягає стадії нації, то принципово-
го значення набувають чинники інте-
грації, що дозволяють консолідувати 
в єдине ціле раніше відмінні етнічні 
групи. коли перед групами постають 
однакові цілі й завдання, то для до-
сягнення спільної мети відбувається 
їхнє зближення аж до синтезу в єди-
ну націю. а для її формування необ-
хідною умовою є спільна національна 
свідомість. елементів останньої існує 
чимало. серед них на чільні місця ви-
суваються сприйняття навколишньо-
го світу й ставлення до нього, усвідом-
лення етнонаціональної належності, 
сприйняття історії та культури своєї 
спільноти, ставлення до представників 
інших етнонаціональних спільнот. вся 

У ПОШУКАХ КУЛЬТУРНОЇ 
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

(на прикладі буковинців др. пол.  
ХІХ- поч. ХХ ст.)

Ігор Буркут
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сукупність поглядів, норм поведінки, 
звичаїв і традицій, ціннісних орієнта-
цій та ідеалів, які відображають осо-
бливості життєдіяльності нації, отри-
мала назву “національної свідомості”.

вона складається з двох головних 
компонентів: буденної свідомості й 
теоретичної національної свідомості. 
основою та активним началом націо-
нальної свідомості є національна само-
свідомість. якщо національна свідо-
мість – це синтезуюча форма уявлень 
етнонаціональної спільноти, то націо-
нальна самосвідомість – це індивідуа-
лізована форма. остання відображає 
ступінь засвоєння елементів загаль-
нонаціональної свідомості окремими 
представниками спільноти. вона від-
бувається як на емоційному, навіть 
підсвідомому рівні, так і на рівні тео-
ретичного осмислення.

національна самосвідомість, на 
думку сучасного українського дослід-
ника в. пустотіна, “формується в про-
цесі рефлексії над досвідом нації, над 
тим світом культури, який нею ство-
рюється” [1, с. 103]. індивід впродовж 
свого життя усвідомлює себе у зв’язках, 
серед яких він живе – звідси витікає і 
динамізм національної самосвідомос-
ті. вона може змінюватися, інколи – 
кардинально. нас такі зміни цікавлять 
найбільше, бо вони здійснюють осо-
бливий вплив на культурну самоіден-
тифікацію людини.

На пограниччі культур
людина може формуватися у моно-

етнічному і монокультурному середо-
вищі, а може – і в поліетнічному, муль-
тикультурному. етнічно гомогенне се-
редовище є комфортним у тому сенсі, 
що індивіду не доводиться затрачува-
ти зусилля на вивчення інших мов та 
знайомство з культурами, досить від-
мінними від опанованої ним у батьків-
ському домі. проте існує й серйозний 
недолік такого виховання: нерідко лю-
дина, не знайома з дитинства з іншими 

культурами, сприймає власну етно-
культуру як єдино можливий еталон і 
намагається нею вимірювати всі інші. 
а будь-які неспівпадіння із звичними 
культурними стереотипами сприйма-
ються нею як відхилення від норми і 
повністю відторгаються. 

натомість в умовах мультикуль-
турності формується інше сприйняття 
дійсності індивідами, котрі з ранньо-
го дитинства звикають до культурно-
го різноманіття. прикладом мовної, 
культурної та конфесійної багатома-
нітності може бути поліетнічна Буко-
вина, де впродовж століть поруч жили 
українці (стара самоназва “русини”), 
румуни (старовинний етнонім “воло-
хи”), євреї, німці, поляки, роми (більш 
відомі як “цигани”), вірмени, росіяни 
(старообрядці, сусідами названі “ли-
пованами”) та ін. Більшість чернівчан 
наприкінці ХіХ – на початку ХХ ст. во-
лоділо декількома мовами: німецькою 
(на той час найбільш розповсюджена у 
місті мова спілкування) українською, 
румунською, польською та їдиш. у 
чернівцях діяли такі осередки наці-
ональних культур, як народні доми – 
український, румунський, німецький, 
єврейський, польський. існував вибір 
культурної ідентифікації. 

Більшість буковинців чітко само-
ідентифікувалася в етнонаціонально-
му сенсі: у значній мірі цьому сприя-
ла їхня різна конфесійна належність. 
коли утворювалася етнозмішана ро-
дина з віруючих різних конфесій, то 
хтось з подружньої пари добровільно 
змінював віросповідання, переходячи 
у віру свого обранця. діти з цих ро-
дин ідентифікували себе з етнічними 
громадами, з яких походили батько чи 
мати. але ця схема спрацьовувала не 
завжди. 

Самоідентифікація в умовах аси-
міляційних процесів

на Буковині, як і в інших регіонах 
монархії габсбургів, проходили асимі-
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ляційні процеси – різні за спрямуван-
ням, від добровільних до напівприму-
сових чи навіть примусових. в австро-
угорщині найбільш престижною була 
німецька культура, до якої тягнулося 
чимало вихідців з інших етнічних гро-
мад, часто – єврейської. мова їдиш, 
котрою розмовляли євреї-ашкеназі, 
близька до німецької, багато людей на-
віть сприймало її як німецьку. з 1880 р. 
в офіційних австрійських переписах 
населення фіксувалася лише конфесій-
на належність та рідна мова, а не етніч-
не походження. Євреї у більшості сво-
їй записували рідною мовою німецьку. 
освічена частина чернівецьких євреїв 
(насамперед особи з вищою освітою) у 
другій половині ХіХ ст. відмовлялася 
від значної частини єврейських зви-
чаїв і традицій на користь німецької 
мови та культури [2, с. 413].

проте австро-німецька громада 
щодо них не мала єдиної точки зору. 
влитися у неї повноправним членом 
для особи, що кардинально змінила 
власну культурну самоідентифікацію, 
було досить проблематично. на Буко-
вині, наприклад, у 1897 р. створено “то-
вариство християнських німців”, од-
нією з причин виникнення якого було 
чітке відокремлення місцевих німців 
від євреїв [3, с. 116-117]. але частина єв-
реїв переходила в християнство, най-
частіше обираючи лютеранство. втім, 
навіть такий рішучий крок до повної 
асиміляції не врятував їх від антисе-
мітизму. у роки другої світової війни 
проблема асимільованих євреїв зна-
чно загострилася і вони також стали 
жертвами голокосту, разом з євреями-
іудеями або євреями-атеїстами. 

 у той же час внесок у німецьку 
культуру євреїв, народжених в ав-
стрійській імперії чи на її руїнах, важ-
ко переоцінити: досить згадати твор-
чість геніального пражанина франца 
кафки, видатних поетів-буковинців 
пауля целана та рози ауслендер й бага-

тьох інших. одному з відомих німець-
комовних письменників карлу емілю 
францозу (1848-1904), уродженцю га-
лицького міста чорткова, його батько 
казав: “ти не поляк, не українець, не 
єврей, ти – німець. за віросповіданням 
ти – єврей” [4, с. 61]. 

асимілювалися німецькою куль-
турою і представники інших етносів 
краю, в тому числі й провідних – укра-
їнці та румуни. переважно це відбува-
лося через змішані шлюби, ще частіше 

– через систему освіти німецькою мо-
вою. так, перший ректор чернівецько-
го університету костянтин томащук 
за мовою та культурою відносив себе 
до німців, у той же час маючи україн-
ське та румунське коріння і зберігаючи 
православне віросповідання. але в не-
великих буковинських селах, де жили 
переселенці з німецьких земель, інколи 
відбувався інший процес: етнічні німці, 
римо-католики за конфесією, запису-
валися поляками через тиск польських 
ксьондзів [5, с. 127]. так само запису-
вали і частину словаків-переселенців 
у сторожинецькому повіті, також під 
тиском ксьондзів-поляків. 

 втім, це явище було спорадичним 
і не набуло масового характеру. поло-
нізувалися через конфесійний фактор 
і буковинські вірмени-католики. на-
приклад, самоідентифікувалися як 
поляки представники таких родин 
великих землевласників вірменського 
походження, як ромашкани, джур-
джувани та ін. [6, с. 247]. але в цілому 
по Буковині їх було небагато.

значно частіше у першій половині 
ХіХ ст. відбувалася полонізація етніч-
них українців, головним чином через 
систему освіти: у 1805-1848 рр. народ-
ними школами Буковини опікувала-
ся римсько-католицька консисторія 
у львові, що була в руках польського 
духовенства. навіть у школі етнічно-
гомогенного українського кіцманя 
1817 року було запроваджено поль-
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ську мову викладання [7, с. 18-19]. піс-
ля німецької саме польська культура 
у ті часи вважалася найбільш пре-
стижною у краї. у подібних випадках 
варто вести мову про напівпримусову 
асиміляцію – отримавши відповід-
ну освіту, етнічний русин (українець) 
входив у світ польської культури, з 
яким починав себе ідентифікувати і 
завдяки якому робив кар’єру чинов-
ника, адвоката тощо. українська ж 
культура сприймалася ним лише як 
традиційний “фольклор неграмотної 
селянської маси”, що не задовольняв 
освічену людину. 

після революції 1848-1849 рр. роз-
почався процес формування Буко-
вини як окремого коронного краю, в 
якому важливі позиції належали на-
щадкам боярських родів середньовіч-
ного молдавського князівства, котрі в 
австрійській імперії мали аристокра-
тичні чи дворянські титули. у серед-
ині ХіХ ст., в період створення єдиної 
румунської держави, вони в етнокуль-
турному відношенні самовизначили-
ся як румуни. а молдавська етнічна 
самосвідомість залишилася у східно-
романського населення Бессарабії, що 
з 1812 р. перебувало під владою росій-
ської імперії [8, с. 195]. 

у герцогстві Буковина, як називався 
коронний край з 1861 року, румунська 
культура за престижністю піднялася 
на почесне місце відразу за німецькою, 
потіснивши польську. в етнозмішаних 
населених пунктах нерідко їх мешкан-
ці самоідентифікували себе з румуна-
ми, а не з українцями. чималий вплив 
на цей процес здійснювали православ-
ні священики румунського походжен-
ня, а також румунські школи, в яких 
навчалися й українські діти. напри-
кінці ХіХ – на початку ХХ ст. чимало 
українців віддавало своїх дітей у при-
ватні румунські навчальні заклади, що 
давали непогану освіту і відзначалися 
добрим обладнанням [9, с. 53].

етнічні процеси у буковинських 
українців проходили повільніше, ніж 
у їхніх сусідів-румунів. у значній мірі 
гальмом цих процесів була відсутність 
власної еліти, бо переважну більшість 
українців Буковини у ХіХ ст. складали 
селяни, а невеличка частина освічених 
людей з їхнього середовища найчасті-
ше змінювала власну етнокультурну 
ідентифікацію. ситуація починає мі-
нятися лише у другій половині ХіХ ст., 
коли в результаті революції 1848-
1849 рр. в імперії габсбургів відбува-
ється політизація етнічності й народи 
імперії активізують боротьбу за збере-
ження і розширення своїх прав. визна-
чальним у прискоренні етнічних про-
цесів став розвиток у другій половині 
ХіХ ст. системи освіти рідною мовою. 
а стимулювала цей розвиток австрій-
ська держава: офіційний відень нама-
гався створити українську противагу 
сепаратистським настроям серед еліти 
польської й, особливо, румунської гро-
мад краю. поширення української са-
мосвідомості спаралізувало б і спроби 
царської дипломатії шляхом москво-
фільства зрусифікувати русинів гали-
чини та Буковини. 

у цей період українці Буковини 
формують власну інтелектуальну і по-
літичну еліту, причому до її складу не-
рідко входять люди, що свідомо іден-
тифікували себе з українцями, у той 
же час маючи інший вибір. громадська 
думка ще сприймала українську само-
ідентифікацію як менш престижну в 
порівнянні з німецькою, румунською 
чи польською. тому такий вибір ви-
магав серйозної мотивації. так, поет 
юрій федькович, на думку сучасно-
го дослідника о. огуя, ідентифікував 
себе з українцями-гуцулами насам-
перед через глибокий психологічний 
конфлікт з батьком, польським шлях-
тичем адальбертом гординським де 
федьковичем [10, с. 186]. виростаючи 
серед буковинських гуцулів, хлопець 
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перейняв не лише мову, яка для ньо-
го була материнською – його мати, 
анна ганицька - донька православно-
го священика з гірського села дихти-
нець. звичаї, традиції, стародавні ві-
рування горян стали для федьковича 
рідними, і саме він вперше у світовій 
літературі змалював яскравий образ 
гуцула – українця з карпат. а знайом-
ство з творчістю шевченка переко-
нало федьковича у тому, що українці 
наддніпрянщини та русини галичини 
і Буковини – це один народ з єдиною 
мовою і культурою. 

українську культурну самоіденти-
фікацію обрала і ольга кобилянська, 
яка також походила з етнозмішаної 
родини. її батько, юліан кобилян-
ський – українець з галичини, а мати – 
марія вернер, була наполовину німке-
ня, наполовину полька [11, с. 11]. оль-
га кобилянська, як і юрій федькович, 
перші свої літературні твори писала 
німецькою, лише згодом перейшла на 
українську мову. творчість цих мит-
ців мала великий вплив на станов-
лення української національної само-
свідомості у багатьох буковинців. а 
брати сидір та григорій воробкевичі 
творили двома мовами – українською 
та румунською, тому можна у цьому 
випадку говорити про їхню подвійну 
національну самосвідомість. напри-
клад, поема сидора воробкевича “іво-
ніка дарій, буковинський опришок”, 
написана ним і в румуномовному ва-
ріанті “Ivonica Darie, hoţ bucovinean” 
[12, с. 217]. слід згадати, що чимало 
творів сидора воробкевича написано 
також німецькою мовою. 

у другій половині ХіХ – на почат-
ку ХХ ст. у середовищі буковинських 
українців формується не лише інте-
лектуальна, але й власна політична 
еліта. визнаним лідером української 
громади краю стає микола василько, 
виходець із відомої на Буковині помі-
щицької сім’ї. його рід був старовин-

ним боярським слов’янського похо-
дження, який у період молдавського 
князівства змінив свою етнічну на-
лежність [13, с. 189]. політичну діяль-
ність микола василько розпочинав 
у румунській громаді краю, проте у 
90-х рр. ХіХ ст. поступово перейшов 
на українські позиції. Щодо мотивації 
цього кроку, то дослідники висувають 
різні версії: від конфлікту з провід-
ними політиками – етнічними руму-
нами, до особистого бажання стати 
одноосібним лідером української 
громади, котра ще не встигла висуну-
ти із власного середовища провідних 
політичних діячів. але у будь-якому 
випадку зміна престижної самоіден-
тифікації на ще недавно непрестиж-
ну може вважатися симптоматичною. 
відбулася і зміна самоназви цілого 
етносу: на початку ХХ ст. старий етно-
нім “русини” остаточно поступається 
новому – “українці”. українська нація 
вступила у визначальний період свого 
формування, що передував проголо-
шенню власної державності. 

процеси модернізації патріархаль-
ного селянського середовища буковин-
ських українців наприкінці ХіХ – на 
початку ХХ ст. проходили прискорени-
ми темпами і українська культурна са-
моідентифікація почала сприйматися 
як цілком природна справа. українці 
Буковини, розвиваючи власну культу-
ру, поступово здобували ті позиції, які 
їм належали по праву. вони все біль-
ше відчували себе частиною великого 
українського народу, що консолідував-
ся у сучасну націю. освічена їх частина 
вже самоідентифікувалася з усіма укра-
їнцями, так її переважно сприймали й 
інші етнонаціональні громади краю. 
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на початку ХХ ст., коли роз-
почалося формування нової 
Європи, під потужним впли-

вом концепції “надлюдини” ф. ніцше, 
в суспільно-політичній думці Європи 
поступово утверджуються каталізуючі 
національне ста-
новлення доктрини 

“еліт, що циркулю-
ють” в. парето, тео-
рія еліт р. міхельса, 
г. моски, ж. со-
рел я;  набу ва ють 
нових акцентів ідея 
м. вебера щодо ролі 
в історії “харизми” і 

“харизматичних лі-
дерів” та міркуван-
ня г.к. юнга в кон-
тексті “архетипів ко-
лективного несвідо-
мого”. у цьому руслі 
на україні початку 
ХХ ст., якій тоді не 
судилося відбутися 
самостійною держа-
вою, сформулювали 
свої думки про еліти 
в. липинський та про 

“луччих людей” д. донцов – саме еліти, 
на думку цих дослідників, мали будува-
ти нову державу . 

під елітою (до лат. eligo “вибираю”, 
франц. élite “краще, добірне”), поняття 
якої стає особливо актуальним нині, 
розуміють соціальну групу осіб, яка 

займає провідне або ж керівне стано-
вище у будь-якій галузі людської ді-
яльності: інтелектуальній, науковій, 
політичній, економічній, військовій, 
управлінській, культурній та інших 
сферах суспільного життя. концепція 

еліти протиставляє 
нижчі і вищі рівні 
культурної компе-
тенції і вже як на-
слідок – різні соці-
альні позиції . еліта 
репрезентує про-
фесійну (в. паре-
то), творчо актив-
ну (а.-дж. тойнбі), 
п ровідну (в. ли-
пинський; а. етціо-
ні) якісну меншість, 
яка в стані спряму-
вати чисельнішу, 
але менш суспільно 
значиму більшість. 
еліту можна також 
охарактеризувати 
в термінах філо-
софії гайдеггера як 
сукупність таких 

л юдей,  д л я  я к и х 
сфера “запитаного” буття (des ge-
fragten Seins) є найширшою в її класі 
чи групі. Більшість сприймає світ як 
даність, що не будить сумнівів і за-
питань, а еліта ставить багато питань 
до реальності, якими вона розбуджує 
маси, у т.ч. і наукові до творчості в рус-
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лі своєї парадигми. тому еліта постає 
своєрідною групою соціальних лідерів, 
які вирішально впливають на розвиток 
суспільства. саме еліта відіграє велику 
роль у формуванні національних цін-
ностей, у процесах збереження куль-
турної самобутності нації й творення 
актуальної – європейської культури. 

нової актуальності набуває теорія 
елітарності саме в час нинішньої роз-
будови україни. освіта та наука ви-
значають авторитет держави, відно-
сяться до її найважливіших функцій 
та обов’язків, складають фундамент 
соціально-економічного зростання 
україни та духовного збагачення нації, 
її еліти, яка прагне європейського вибо-
ру. важливим чинником, що стимулює 
європейський вибір українців, є праг-
нення домогтися національного благо-
получчя. світового стандарту в цьому 
досягають ті країни (японія, фрн, вели-
ка Британія, сша), де 40-60% відсотків 
працездатного населення складають 
люди з вищою освітою, які спроможні 
застосувати наукомісткі технології . 

фактором, який, з одного боку, спри-
яє підвищенню наукомісткості майбут-
ніх технологій, а з іншого – формуван-
ню “нової ідентичності” національних 
еліт, постає оволодіння європейськими 
мовами, особливо німецькою мовою як 
мовою чільної держави “Європейського 
дому”. іншими словами, національний 
вибір україни стає певною мірою за-
лежним від рівня викладання іноземних 
мов, яке забезпечується професорсько-
викладацьким складом (на чолі з про-
відним професором). на противагу елі-
тарним зарубіжним вузам – оксбриджу 
(оксфорд та кембридж великої Британії), 
національній школі адміністрації (Ecole 
Nationale d’Administration) у франції, ви-
пускники якої – енарки займають чільні 
місця в державному управлінні, в україні 
процес створення елітарних вузів (типу 
київо-могилянської академії) ще триває, 
бо формування української нації прохо-

дить у процесі мультикультурної (євро-
атлантичної та євразійської) незаверше-
ності. тому паралельно з елітарними внз 
існують великі, конкуруючі вузи різних 
регіонів україни, які завдяки діяльності 
чільної професури постають центрами 
по продукуванні місцевої еліти. форму-
вання національної еліти, наприклад, від-
бувається як у київському університеті, 
де традиції проф. ю.о. жлуктунка про-
довжує л.і. сахарчук та ін., так і в львів-
ській лінгвістичній класичній школі проф. 
Б.м. задорожного, продовжену ономас-
тичними роботами о.т. ріпецької, дис-
курсивним напрямком проф. к.в. кусько, 
фразеологічними роботами с.н. дени-
сенко, перекладознавчою школою р.п. за-
рівчак. на сході – в донецьку виділяється 
типологічна школа проф. в.д. каліущенко 
та школа проф. говердовського, а на пів-
дні – історикомовна школа проф. в.г. та-
ранця (одеса) та школа “нової філології” 
проф. а.м. науменка та ін. 

значне місце серед наукових шкіл 
посідає чернівецька наукова школа на 
Буковині, колишньому німецькомов-
ному регіоні австро-угорської монар-
хії. наукова еліта Буковини формува-
лася на гребені кількох модернізацій-
них хвиль після повоєнних розламів 
соціо- та етнокультурних середовищ, 
що проросли з румунії та австро-
угорської імперії. саме німецькомовна 
Буковина дала у викладацький склад 
чернівецького університету високлас-
них викладачів – а. калош, і. грицен-
ко (альтман), ф. дрешера, і. табак та 
ін., які володіли рідномовною компе-
тенцією. мабуть, і тому чернівецький 
національний університет випустив 
близько половини діючих докторів 
німецької філології, професорів: голо-
ву спілки “германісти вищої школи” 
т.р. кияка, с.н. денисенко, о.о. про-
копчука, в.в. левицького, в.в. козлов-
ського та й автора цієї статті. зупини-
мося детальніше на постаті віктора ва-
сильовича левицького, який визначив 
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формування чернівецької кількісної 
школи та місцевої еліти на наступні 
покоління. 

на думку провідного українського 
філософа м. поповича, еліта форму-
ється з найбільш обдарованих і силь-
них особистостей, які пробиваються 
нагору через соціальні перешкоди за-
вдяки творчим і організаційним зді-
бностям, культурним і моральним ха-
рактеристикам тощо. це й підтверджує 
біографія ученого, досить таки харак-
терна для колишнього срср. наро-
дився в.в. левицький 2 квітня 1938 р. у 
місті ленінакан (тепер м. гюмрі, вірме-
нія) у сім’ї кадрового військового. у ті 
непрості часи тодішня сталінська сис-
тема та війна зламали не одну людську 
долю. не минули сталінські репресії і 
сім’ю левицьких. віктору васильовичу 
довелось відчути на собі, що таке важке 
дитинство та спартанське виховання 
аж у трьох сталінських дитячих будин-
ках. попри важке інтернатське життя у 
світі грубої фізичної сили кмітливому 
хлопцеві вдалося довести свій непере-
січний інтелект – він закінчив школу 
зі срібною медаллю та вступив на фа-
культет романо-германської філології 
чернівецького університету, який з 
відзнакою завершив у 1960 році. 

Ще з першого курсу в.в. левицький 
почав серйозно цікавитися багатьма 
проблемами лінгвістики. на другому 
курсі під керівництвом доц. амалії 
натанівни калош він написав велику 
за обсягом роботу, в якій розглянув 
засоби перекладу поетичних і прозо-
вих творів г. гейне російською мовою. 
з доповіддю на цю тему керівництво 
факультету направило в.в. левиць-
кого на республіканську студентську 
наукову конференцію до львівського 
університету (1957). однак особливе 
значення для його подальшої науко-
вої долі мали курс лекцій зі вступу до 
германської філології, який викладала 
відома семасіолог проф. н.ф. пелевіна, 

та лекції з порівняльно-історичного 
мовознавства, що читав випускник 
елітарного московського університе-
ту ім. м. ломоносова, майбутній проф. 
о.с. широков. під його керівництвом 
він опрацював літературу, присвяче-
ну порівняльно-історичному методу, 
який інтенсивно відроджувався в ра-
дянському мовознавстві після дис-
кусії 1950 р. результатом поєднання 

“традиційного” вивчення семантики, 
порівняльно-історичного методу та 
структурних і квантитативних ме-
тодів, що набирали на той час силу в 
радянському мовознавстві, стала ди-
пломна робота “етимологія та історія 
слова Arbeit у німецькій мові” (125 стор. 
машинопису німецькою мовою), яка 
значною мірою визначила напрями 
подальших наукових пошуків в.в. ле-
вицького. проглянувши цю роботу, 
видатні лінгвісти тодішнього срср – 
професор ю.с. маслов рекомендував 
в.в. левицького в 1963 р. до прийому 
в аспірантуру ленінградського універ-
ситету (на кафедру загального мовоз-
навства), а проректор з наукової ро-
боти г.в. колшанський – до прийому в 
аспірантуру 1-го московського інсти-
туту іноземних мов (на кафедру історії 
та граматики німецької мови). витри-
мавши величезний конкурс (8 чоловік 
на місце) і тривалу співбесіду з лінг-
вістами: доц. г.в. колшанським і проф. 
O.I. москальською, віктор левицький 
став аспірантом одного з найбільш 
престижних та елітарних радянських 
вузів того часу – 1-го московського 
державного педагогічного інституту 
іноземних мов ім. моріса тореза. уче-
ний ступінь кандидата філологічних 
наук отримав у 1966 році за оригіналь-
ну дисертацію, присвячену етимоло-
гічному й історико-семасіологічному 
дослідженню параметричних прикмет-
ників зі значенням “великий – малий” 
у давніх германських мов (науковий 
керівник професор о.і. москальська). 
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на мою думку, повна публікація цієї 
цікавої та глибокої праці нині може 
посприяти відродженню інтересу до 
історичної лінгвістики. 

після закінчення аспірантури ві-
ктор васильович працював на кафе-
драх іноземних мов чернівецького ме-
дичного інституту та таганрозького пе-
дагогічного інституту (1966-1967 рр.) і 
чернігівського педагогічного інституту 
(1967-1968 рр.). із 1968 року і по сьогод-
нішній день працює в чернівецькому 
національному університеті: спочатку 
старшим викладачем (1968-1970 рр.), 
потім доцентом (1970-1972 рр.), далі 

– старшим науковим співробітником 
(1972-1974 рр.). з 1974 року він незмін-
ний завідувач кафедри німецької мови 
і загального мовознавства (з 2000 р. ка-
федри германського, порівняльного та 
загального мовознавства), а з 1982 по 
1993 р. був деканом факультету. уже 
будучи завідувачем кафедри, він здо-
був ступінь доктора філологічних наук 
за дисертаційне дослідження “про-
блеми експериментальної семантики” 
(київський університет, 1975 р.) у дуже 
молодому для тодішнього вченого-
філолога 37-річному віці.

саме на цей час припадає моє на-
вчання в чернівецькому університеті, 
де викладали талановиті германісти 

– майбутні доктори наук, професори 
с.н. денисенко, т.р. кияк та в.в. коз-
ловський та багато інших, менш ти-
тулованих, але так, як і ті захоплених 
мовою та наукою. мені пощастило 
стати студентом у віктора васильови-
ча, який викладав нам германістику 
та лексикологію. уже на першій лекції 
витриманий лектор вразив нас своєю 
надзвичайною критичною чіткістю, на-
віть певною математичністю мислення, 
поєднанням вдаваної беземоційності з 
почуттям гумору та безкомпромісною 
принциповістю. 

студентів дивувала нестандартність 
його підходу, що ґрунтувалася на макси-

мальній формалізованій об’єктивності. 
контрольні роботи з германістики, що 
давали право на іспит автоматом із мого 
улюбленого предмету, мали, наприклад, 
три частини: історичну, фонетичну та 
аналіз готського тексту. історичну час-
тину, гарно написати яку вважалося 
факультетським шиком, містила 20 пи-
тань. 10 питань із них були на контроль 
знань (питання “що, де, коли?”), 5 пи-
тань на ерудицію та загальний розвиток 
(типу: яка різниця між готським стилем 
та письмом), а п’ять – на навики мислен-
ня (запитання чому?). роботу над фоне-
тикою германських мов в.в. левицький 
спрямовував на розвиток розуміння 
регулярності звукових переходів, за-
вдяки чому студентам-”німцям” ста-
ло легше освоювати англійську мову, а 
студентам-”англійцям” – німецьку. ро-
бота над готським текстом чітко орга-
нізувала студента в філологічному від-
ношенні – появлявся певний алгоритм, 
корисний для вивчення інших інозем-
них мов. під впливом законів грімма, 
чітко роз’яснених лектором, мені, було, 
вдалося створити власну таблицю зву-
кових переходів для 12 романських мов, 
проте віктор васильович порекоменду-
вав більше не відкривати велосипеда, а 
продивитися а. мейє та ф. Боппа в уні-
верситетській бібліотеці. захопившись 
читанням порівняльно-історичної лі-
тератури, мені вдалося зацікавити цим 
інших студентів, після чого один із на-
ших вихованців – м. федюк прочитав 
та переклав тексти на 40 мовах (!).

загалом віктору васильовичу як 
викладачу виявилося притаманне 
прометеєвське: “Hier sitze ich und for-
me Menschen, Gestalt, die mir gleich sei” 
(Prometheus, von J.W. Goethe). прига-
дується, що на заняттях він як лектор 
ставив різні проблемні запитання, не 
вимагаючи зразу ж відповіді. “чому в 
німецькій мові збереглися закінчен-
ня, а в англійській мові відпали – не-
вже лише через нормандське завою-
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вання?”. просидівши декілька днів у 
бібліотеках над довідковою літерату-
рою та продивляючись тексти чосера, 
мені, наприклад, вдалося запропону-
вати 20 варіантів можливих причин, 
які було розкладено в певній ієрархії. 
виявивши поряд зі мною й інших за-
цікавлених студентів, віктор васильо-
вич продовжував спрямовувати нас до 
постійного заняття науковою роботою, 
застерігаючи нас вимогою обмежитися, 
а не розпорошуватися. у такий спосіб 
розпочалося відвідування наукового 
гуртка, 7 членів якого здобули згодом 
ступені кандидатів та докторів наук. 

ставши викладачем кафедри німець-
кої мови (спочатку асистентом, а потім 
доцентом), у черговий раз відзначив, з 
одного боку, значні лідерські риси: чіт-
ку самооцінку та самоконтроль, а та-
кож певну дистанційованість – запані-
братство, навіть для ровесників, було 
просто неможливим, а з іншого – мак-
симальне відстоювання інтересів спів-
робітників кафедри – від пенсіонера, до-
цента в.ю. федоріщева до молоденької 
дівчини-лаборанта. захоплює чіткість 
мислення віктора васильовича як керів-
ника, завдяки чому засідання кафедри 
триває від 20 до 40 хв. на кафедрі спосте-
рігається максимальна, суто “німецька” 
об’єктивність при розгляді кафедраль-
них питань через чітко сформульовані 
критерії. наприклад, при визначенні 
індексу магістра завідувач кафедри по-
клав в основу його середній бал за роки 
навчання плюс кількість публікацій (за 
типом видань). індекс викладача, що ле-
жить в основі рейтингу, дає йому право 
на навчання в аспірантурі чи поїздку по 
міжкафедральному обміну тощо.

у такий спосіб досягається відповід-
ність гуманітарної освіти тим змінам, які 
відбуваються в соціально-економічному 
житті україни. заслугою віктора васи-
льовича є формування стабільного, пра-
цездатного, дружнього, ініціативного та 
перспективного колективу викладачів та 

співробітників, що можуть працювати в 
умовах жорсткої конкуренції. кафедра 
розпочинала свою діяльність з одного 
доцента, а тепер більшість співробітни-
ків як кафедри, так і паралельних кафедр 
(у т.ч. сусідніх внз івано-франківська, 
тернополя, києва, Хмельницького) за-
хистили свої роботи під керівництвом 
в.в. левицького. 

за керівництва в.в. левицького на 
кафедрі зроблено все для активного ви-
користання передового досвіду вітчиз-
няної та зарубіжної освіти, що забез-
печується детально розробленою про-
грамою міжнародного співробітництва. 
Щорічно викладачі та студенти їздять на 
стажування до університету-партнера 

– гьотінгенського університету. перед 
студентами та викладачами кафедри ви-
ступають передові науковці фрн та ав-
стрії (пані проф. каспар-Хєне, пан проф. 
м. шульц; проф. г. поль: Kaspar-Hehne, 
Schulz, Pohl та ін.). практичні заняття 
з практики мови проводять досвідчені 
лектори даад та австрійської служби 
обміну (д-р к. лайх, д-р ш. штегман; 
маг. р. майєр: Leich, Stegmann, Mayr та 
ін.). Більшість викладачів кафедри побу-
вало за кордоном, де ряд із них (с.в. кій-
ко, о.д. огуй та ін.), здобувши досвід 
викладання у фрн, укладання наукових 
збірників тощо, пишуть, за прикладом 
в.в. левицького, нові підручники, укла-
дені за Болонською системою та схвалені 
міністерством освіти та науки украї-
ни. за їх допомогою та на основі нових 
курсів, написаних в.в. левицьким та 
провідними співробітниками кафедри 
в руслі Болонської системи, готується 
інтеграція в європейську систему осві-
ти. у навчальних курсах забезпечується 
не лише якісна та сучасна освіта, а й но-
вий світогляд, спрямований на пізнан-
ня світу через міждисциплінарність та 
системність, забезпечену вивченням де-
кількох іноземних мов (окрім німецької, 
ще й англійської та французької мов). у 
такий спосіб відбувається формування 
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духовної культури інтелігенції нового 
покоління – нової української еліти.

віктор васильович може за лати-
нянами повторювати вислів: Homo 
sum, humani nihil a me alienum puto (я 

– людина, і все людське мені властиве). 
Характерна йому не лише поетичність 
(пригадується його вірш про шиплячі, 
побудований на прямих та переносних 
значеннях слів), а й непересічне почут-
тя гумору, що набуває характеру імп-
ровізації. запам’яталося, як на студент-
ській квн ведучий студент ілюша ка-
ган, факультетський розумниця, при-
зер всесоюзних олімпіад з англійської 
мови (нині професор Єрусалимського 
університету) поставив несподіване 
запитання на прес-конференції, при-
свяченій дню факультету: “де в науці 
найбільше гострих кутів?” “серед кру-
глих професорських голів”, несподіва-
но прозвучала відповідь завжди стри-
маного віктора васильовича. іншою 
такою імпровізацією на його деканські 
часи був наказ деканату, зачитаний на 
початку лекції, що припала на 1 квітня, 
з вимогою п. музичуку нарешті по-
стригти буйну шевелюру. 

як науковцю віктору васильовичу 
довелося багато попрацювати для засну-
вання чернівецької квантитативної шко-
ли, до якої “традиційна” школа поста-
вилась дещо упереджено та з недовірою. 
таке упереджене ставлення викликали 
як вік молодого доктора та нетрадицій-
ні новаторські підходи до розв’язання й 
тлумачення багатьох проблем мовознав-
ства, так і його безкомпромісна принци-
повість, що ґрунтувалася на чітко сфор-
мульованих критеріях. може, внаслідок 
цього його першому аспірантові доводи-
лося зачекати захисту ще три роки після 
написання роботи, а потім поїхати на 
захист до мінська – свого часу в.в. ле-
вицький відмовився опонувати роботі, 
що не відповідала його вимогам. попри 
всі негаразди, утвердження чернівець-
кої квантитативної школи таки відбуло-

ся, свідченням чого постав з 1996 року 
квантитативний збірник “германська 
філологія”, редактором якого є віктор 
васильович. під його керівництвом на-
писано та захищено у спеціалізованих 
радах мінська, києва, одеси, львова, 
донецька 35 кандидатських і одну док-
торську дисертацію зі спеціальності “гер-
манські мови” і “загальне мовознавство”, 
що засвідчило формування потужної 
наукової еліти в чернівцях. на черзі ще 
добрий десяток аспірантів із написаними 
дисертаціями, які дочекалися відкриття 
при чернівецькому національному уні-
верситеті спеціалізованої вченої ради зі 
спеціальності 10.02.04 – германські мови, 
де в.в. левицький займає посаду заступ-
ника голови ради.

квантитативна наукова школа 
в.в. левицького охопила спеціалістів 
із теоретичної фонетики (л.а. комар-
ницька, в.і. кушнерик, н. львова), те-
оретичної граматики: морфології 
(в.ю. іванюк, н.і. чернишенко) та син-
таксису (м.л. Борковська-іваницька, 
ю. Бойко), лексикології (в. Баскевич, 
в.в. дребет, Б.і. гінка, м.д. капатрук, 
с.в. кійко-сполницька, ю.Є. кійко, 
о.д. огуй та ін.), квантитативної сти-
лістики (л.в. гіков) та ін. 

попри великі наукові набутки, від-
значені грамотами та пам’ятними від-
знаками (“відмінник освіти урср”; 

“знак пошани” тощо), медалями (“за 
трудову доблесть”; срібними медалями 

“The 20th Century Award for Achievement” 
– International Biographical Centre, Cam-
bridge, England (1995) та “International 
Man of the Year 1997” – International 
Biographical Centre, Cambridge, Eng-
land)  віктор васильович залишаєть-
ся взірцем скромності, відмовившись 
балотуватися на державну чи наукову 
премії за створений ним на принци-
пово нових наукових засадах “етимо-
логічний словник” – нелегку працю на 
багато років для великого інституту.

попри те, що робота на посадах за-
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відувача кафедри та декана факультету 
вимагали великих затрат часу й енергії, 

– все ж основні зусилля віктор васильо-
вич спрямував у сферу наукових дослі-
джень, які дістали визнання не лише в 
україні, але й у цілому світі. коло його 
наукових інтересів дуже широке: лек-
сична семантика (лексичне значення, 
синонімія, полісемія, парадигматичні 
відношення в лексиці, лексична сполу-
чуваність); звуковий символізм; ети-
мологія; методи дослідження лексики 
(психолінгвістичні, квантитативні, 
порівняльно-історичні). професор ле-
вицький має в своєму доробку понад 
200 друкованих праць, у тому числі 
більше 20 підручників і монографій. 
ряд статей із проблем семантики, ети-
мології, психолінгвістики і квантита-
тивної лінгвістики опубліковано в ба-
гатьох журналах західної Європи. 

аналіз друкованої продукції  за ро-
ками та за типами публікацій показує 
наростання кількості книг – з 2 за 15 
років (1961 – 1975) до 6 за 8 років (1996-
2003), гарну презентацію на конферен-
ціях (52), стабільну високу публікацію 
статей – всього 126 (від 1961-по 2003 р.) 
тощо. вражає велика кількість публі-
кацій (35) у журналах щонайвищої 
лінгвістичної категорії – “мовознав-
ство”, “вопросы языкознания” та со-
лідних іноземних виданнях “Zeitschrift 
für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung”, “Journal 
of Quantitative Linguistics”, “Deutsch 
als Fremdsprache”, “Indogermanische 
Forschungen” тощо, що засвідчує без-
сумнівний авторитет в.в. левицького 
у наукових колах. 

в основі статей та книг дослідника 
лежать наступні концепції, що пе-
реважно ґрунтуються на застосуванні 
психолінгвістичних і статистичних ме-
тодик для вивчення функціонування 
мовної системи. для теоретичної фоне-
тики в.в. левицький розглянув та опи-
сав символічні властивості голосних та 

приголосних у німецькій, українській 
та румунській мовах; встановив дже-
рела та причини виникнення звуково-
го символізму та пояснив принципову 
можливість співіснування мовного 
знаку та фонетичного символізму. як 
етимолог дослідник виділив ще не до-
сліджені явища та запропонував тео-
ретичні новинки: особливості розвитку 
індоєвропейських сонантів, аномаль-
ний аблаут тощо, який він використав 
для пояснення більше 100 етимологіч-
них відхилень, що не піддавалися ре-
конструкції, у “етимологічному слов-
нику германських мов” (у 5 томах) .

в.в. левицький застосував психо-
лінгвістичні методики і для визначен-
ня об’єктивних меж між головним та 
другорядними значеннями слова, і для 
встановлення особливостей впливу екс-
тралінгвістичних критеріїв на семан-
тичну структуру слова. він аргументо-
вано доказав, що на позицію смисло-
вого центру в семантичній структурі 
слова впливають вид занять (професія) 
та стать мовців. дослідник напрацю-
вав критерії, за допомогою яких можна 
розрізняти синонімічні ряди, лексико-
семантичні та тематичні групи, се-
мантичні поля, а також запропонував 
формалізовану процедуру для інвен-
таризації лексико-семантичної групи. 
за допомогою статистичних критеріїв 
в.в. левицький дослідив дві складні 
системи лексичних відношень: синтаг-
матику (методика “хі-квадрат”) та пара-
дигматику (“кореляційний аналіз”). він 
доказав, що сполучуваність двох слів 
у тексті зумовлюється позамовними 
та внутрішньомовними факторами та 
запровадив для пояснення сполучува-
ності терміни “денотативна сумісність” 
та “лексична сумісність”, ступінь яких, 
як і величини синтагматичного зв’язку, 
статистично визначаються. за допомо-
гою спеціальних методів визначаються 
статус та характер частотності сумісної 
появи слів у тексті. подібне досліджен-
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ня валентнісних та сполучувальних ха-
рактеристик слова має значні перспек-
тиви для дослідження комбінаторних 
властивостей лексичних одиниць.

на цій основі в.в. левицький на-
писав ряд оригінальних монографій 
та підготував оригінальний підручник 

“основи германістики”, метою якого 
було, крім засвоєння важливого для фі-
лологічної освіти матеріалу, створення 
у студентів необхідного підґрунтя для 
сприймання низки наступних теоре-
тичних курсів, а також зацікавлення їх 
інтригою лінгвістичного пошуку. ці не-
прості завдання, на думку рецензентів,

“можуть бути під силу підручнику, 
який задовольняє вимоги повноти та 
доступності викладу, фактологічної 
надійності та інтелектуальної плю-
ралістичності, тривалої попередньої 
апробованості та можливості ство-
рювати внутрішні спеціалізації і сти-
мулювати пізнавальні інтереси всере-
дині курсу”.

через новий підручник у руслі Бо-
лонської системи, продовжується фор-
мування нової української еліти в євро-
пейському дусі. нові покоління науков-
ців, озброєні почином в.в. левицького 
та підтримані стипендіями даад, все 
більш успішно поєднують західну ме-
тодологію, все більше докладаються до 
формування нової української еліти. 

загалом, посилення інтеграційних 
глобалізаційних процесів покладає 
більшу відповідальність на регіональ-
них та національних лідерів та інте-
лектуалів, підвищуючи рівень вимог 
до їх компетентності, яка має відпо-
відати європейським стандартам. Єв-
ропейський вибір україни визначає 
спрямованість еліти на оптимальне 
освоєння європейських мов та куль-
тури, у т.ч. і німецької. реструктуризо-
вана підтримка даад та/чи іншими 
фондами професорсько-викладацьких 
мовних колективів чи окремих про-
відних учених, поза сумнівом, надасть 

нових стимулів для європейського ви-
бору україни. у такий спосіб роль на-
ціональної української еліти, яка пере-
буває в перехідній україні, в пошуках 
нової, європейської чи євроатлантич-
ної “ідентичності”, є визначальною для 
ствердження україни в Європі.
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вихідним моментом, який ви-
значає характер політичних 
дій громадянина, є політичні 

переконання, сформовані соціокуль-
турним, економічним та політичним 
контекстом того суспільства, в якому 
вони реалізуються. зрештою, переко-
нання окремих громадян впливають 
не тільки на індивідуальні політичні 
дії, а і на колективні, формуючи таким 
чином структуру та визначаючи прин-
ципи функціонування політичних ін-
ститутів, систем, режимів. тому для 
окреслення основних характеристик 
політичної участі найважливішим буде 
з’ясування принципів формування по-
літичних переконань громадян, які є 
основою політичної компетентності.

проблема компетентності громадян 
у політиці достатньо гостро дискутува-
лася у наукових політологічних колах і 
до нього. наприклад, с. верба підкрес-
лював, що проблема політичної компе-
тентності ставить низку питань, відпо-
віді на які ще слід шукати – наскільки 
компетентні громадяни є теоретиками, 
що міркують про державні проблеми, 
і суддями, здатними судити про них з 
моральних позицій; наскільки грома-
дяни здатні до соціальної аналітики; чи 
володіють вони адекватною, неуперед-
женою і точною інформацією, чи зна-
ють як її знайти; чи здатні громадяни 
використати цю інформацію, щоб зро-
бити причинні висновки про ймовірні 
наслідки різних дій; чи властиві для 

громадян такі моральні риси, які є до-
статніми для ефективного функціону-
вання демократії, зокрема турбота про 
державні справи і громадський добро-
бут, відкритість і неупередженість до 
інших за суттю поглядів [2, с. 957–958].

вихідним принципом формування 
адекватних громадян є забезпечення 
мінімально необхідного рівня політич-
них знань, які б слугували гарантією 
свідомої політичної участі. однак змі-
на масштабів суспільно-політичного 
життя, його зростаюча ускладненість та 
зміни в технології комунікацій не до-
зволяють використовувати традицій-
ні способи підвищення громадянської 
компетентності. наприклад, у період 
становлення демократій в розвинених 
країнах західної Європи та сша гро-
мадяни формували судження з тих чи 
інших політичних проблем, виходя-
чи з певних ідеологічних переконань 
та власного досвіду політичної участі. 
сьогодні власного досвіду участі, який 
здебільшого зводиться до голосування, 
недостатньо для аналізу усієї сукупнос-
ті політичних подій, що відбуваються у 
стабільному демократичному чи пере-
хідному суспільстві. тому у громадя-
нина, який зацікавлений у розширенні 
спектра форм власної політичної участі 
в політичному управлінні суспільством, 
однак не може забезпечити отримання 
потрібної політичної інформації техно-
логічного характеру, проаналізувати її 
та зробити відповідні правильні висно-
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вки, виникає проблема звернення до 
думки експертів (спеціалістів). 

таким чином, питання громадянської 
компетентності переноситься у площи-
ну проблеми політичного рівноправ’я 
та ефективного контролю за урядовими 
структурами: громадяни, спираючись у 
своїй політичній участі на переконання 
та думки експертів, можуть несвідомо 
відходити від власних позицій та става-
ти провідниками ідей експертів. нама-
гаючись розв’язати цю проблему, р.даль 
підкреслює, що звернення до думки екс-
пертів для компетентного громадянина 
не повинно означати, що він, делегуючи 
право ухвалювати політичні рішення, 
поступається правом контролю за ним 
[5, с. 70]. Щодо ефективного контролю за 
діями урядових структур, то ще в одному 
з ранніх досліджень р. даль підкреслив, 
що громадяни повинні використовува-
ти всі можливі ресурси, під якими він 
розуміє “все, що можна використати для 
впливу на конкретний вибір чи плани 
дій іншої особи”, або “все, що можна ви-
користати як спонуку до дії”; доступ гро-
мадянина до грошей, кредиту, багатства; 
доступ до державних управлінських по-
сад, популярності і робочих місць; мож-
ливості контролю інформації. на жаль, 
більшість громадян не використовують 
усього розмаїття політичних ресурсів, 
що спричиняє формування розриву між 
потенційним та реальним контролем 
громадян за владними структурами. 
саме тому політична участь перетворю-
ється на дійсну міру використаних ре-
сурсів [20, з. 228, 276].

одним з найбільш дієвих засобів під-
вищення рівня громадянської компе-
тентності є право громадян мати рівні 
та ефективні можливості отримання ін-
формації щодо альтернатив політичного 
курсу та їх імовірні наслідки. до нього 
р. даль додає шкільну освіту, яка забезпе-
чує “елементарну компетентність”; полі-
тичні партії та групи інтересів, які ско-
рочують обсяги необхідної інформації 

для того, щоб вони могли “сформувати 
для себе адекватне уявлення про той чи 
інший аспект проблеми і брати активну 
й ефективну участь у політичному жит-
ті”; асоціації громадян, ресурсне забез-
печення яких дає можливість “простим 
громадянам отримати в органах влади 
своїх представників”; досвід політичної 
участі, який формується методом спроб 
та помилок [20, с. 176-177].

незважаючи на те, що сьогодні в 
більшості країн світу технічно можли-
вим є забезпечення всім громадянам 
універсального доступу до інформації 
з приводу політичного порядку денно-
го у тій формі, яка буде зрозумілою для 
них та забезпечить їх адекватну участь 
у політичних дискусіях, існує проблема 
усвідомлення і відповідного викорис-
тання цієї інформації. з цього приводу 
р.даль зазначає, що “громадяни не здат-
ні здолати межі своєї свідомості шля-
хом простої участі у дискусіях один з 
одним, тоді як технологія дає їм можли-
вість стежити за дискусією і голосувати 
з проблем, що обговорюються. останнє 
без адекватного розуміння проблем не-
здатне гарантувати того, що схвалена 
громадянами політика захистить чи 
дозволить реалізувати їх інтереси” [4, 
с. 515]. і якщо окремі науковці бачать 
вихід із цієї ситуації у підвищенні по-
літичної компетентності абсолютно всіх 
громадян, які мають право участі, то 
р.даль вважає, що ефективність про-
цесу поступового наближення до демо-
кратії не потребує від кожного громадя-
нина поінформованості та політичної 
активності в процесі обговорення важ-
ливої політичної проблеми – “потрібна 
критична маса добре поінформованих 
громадян, достатньо велика і активна 
для того, щоб контролювати політич-
ний процес” [4, с. 516].

на нашу думку, розв’язання про-
блеми підвищення політичної компе-
тентності громадян україни повинно 
розв’язуватися у площині формуван-
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ня дієвих інститутів громадянського 
суспільства, насамперед інституту по-
літичної експертизи та мережі гро-

мадських організацій.
інститут політичної експертизи є 

найбільш потужним механізмом тран-
сляції фахово обробленої інформації, 
основне завдання якого “полягає в тому, 
щоб дати інформацію тільки про засо-
би, а не про мету” [8, с. 124] політичної 
участі. проте, в україні він перебуває 
на стадії формування. чималу роль у 
цьому процесі відіграють неурядові 
аналітичні центри, зокрема інститут 
громадянського суспільства, лаборато-
рія законодавчих ініціатив, міжнарод-
ний центр перспективних досліджень, 
український центр економічних та по-
літичних досліджень імені олександра 
разумкова, український центр неза-
лежних політичних досліджень, фонд 
демократичні ініціативи, фонд Європа-
ХХі, центр політичного менеджменту 
та інші. основним адресатом дослі-

джень, здійснених аналітичними цен-
трами, є підготовлена аудиторія, насам-
перед – фахове середовище (табл. 1). 

дані цієї таблиці засвідчують, що 
більшість аналітичних центрів спрямо-
вують свою діяльність на формування 
громадської думки (47%). основним 
механізмом цього впливу вони визна-
чають видавничу діяльність (45%), про-
те майже рівними за значенням є й інші 
форми діяльності аналітичних центрів 

– публічні та просвітницькі заходи. Що-
річно вони проводять від п’яти до деся-
ти публічних заходів, і якщо врахувати, 
що у києві активно працює близько 
30 центрів, то публічний та просвіт-
ницький ефект діяльності є достатньо 
демонстративним – публічні заходи у 
столиці відбуваються щотижня. 

кожен з аналітичних центрів здій-
снює активну дослідницьку, наукову 
та просвітницьку роботу, проте перед 
ними стоїть низка завдань, розв’язання 
яких сприятиме оптимізації взаємодії 

Пріоритет У першу чергу У другу чергу В останню чергу
Аудиторія
широкий загал 19 24 57
підготовлені читачі 45 50 5
фахівці 59 32 9
Спрямованість діяльності
вплив на громадську 
думку

47 32 21

вплив на органи 
влади

38 52 10

обмін з експертним 
середовищем

45 35 20

Форми діяльності
публічні заходи 41 41 18
просвітницькі заходи 38 29 33
видавнича діяльність 45 27 27

таблиця 1
Пріоритети аналітичних центрів України, %

джерело: [10, с. 6]. 
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між владою та громадянами. аналіз 
результатів діяльності аналітичних 
центрів засвідчив, що попри величезні 
обсяги роботи, здійсненої від почат-
ку утворення кожного з них, сьогодні 
вони стоять перед потребою створення 
консорціумів аналітичних центрів, що 
сприятиме більш чіткому узгодженню 
дій у контексті нав’язування своєї пози-
ції владі, ключовим політичним грав-
цям щодо стандартів і умов ведення пу-
блічної політики; аналітичного покрит-
тя не тільки виборчого, а й міжвибор-
чого етапу електорального циклу, коли 
основним завданням стає залучення 
громадської підтримки для проваджен-
ня аналітичних розробок у площину ре-
альних політичних відносин; проведен-
ня публічних дискусій між експертами 

– представниками різних аналітичних 
центрів, що сприятиме підвищенню 
політичної компетентності зацікавле-
них громадян; налагодження взаємодії 
з громадськими організаціями, які не 
здійснюють аналітичної роботи, проте 
є представниками громадян у діалозі 
із владою; поширення інформації про 
механізми функціонування та вико-
ристання маніпулятивних технологій 
інституційними суб’єктами політич-
ного процесу під час виборів та між-
виборчого дискурсу; розробки чіткої, 
конкретної програми дій щодо по-
ширення аналітичних розробок серед 
українського загалу.

для сучасного політичного проце-
су в україні особливого значення на-
буває потреба консолідації усього тре-
тього сектора та вироблення спільної 
стратегії ведення діалогу з владою. на 
думку окремих експертів, головним 
пріоритетом реформ в україні пови-
нен бути не розвиток громадського 
сектора – він вже активно працює, а 
створення демократичних форм здій-
снення влади, відомих у термінах пу-
блічної політики [11, с. 27]. основна 
роль у здійсненні публічної політики 

належить громадським організаціям, 
ефективність роботи яких вимірю-
ється рівнем успішності презентації 
інтересів соціальних груп у процесі 
ухвалення політичних рішень та вмін-
ням вступати у взаємодію з владою у 
процесі вироблення та реалізації дер-
жавної політики. ми підтримуємо 
ідею, що демократія досягає розкві-
ту у тих країнах, “де закон ефективно 
захищає право громадян вступати до 
різних асоціацій в ім’я спільних гро-
мадянських цілей та формувати гру-
пи, що відображають їх спільні дум-
ки, судження, цінності, інтереси” [13, 
с. 17]. саме громадські організації є 
найбільш ефективним механізмом 
трансляції інформації про діяльність 
влади, про можливості співпрацюва-
ти з нею та принципово здатні забез-
печити ефект реального залучення 
громадян до процесів ухвалення по-
літичних рішень. 

станом на 31 січня 2005 р. в україні 
діяло 1937 громадських і 699 благодій-
них організацій загальнодержавного 
рівня, 11 тис. громадських і понад 5 
тис. благодійних організацій обласно-
го рівня та 9 тис. громадських і близь-
ко 3 тис. благодійних організацій ра-
йонного рівня. проте їх поширення 
по території держави коливається від 
0,8 до 2,5-3,0 на 1 тис. жителів, причо-
му 70% з них зорієнтовані на роботу з 
цільовими категоріями населення, які 
потребують соціального захисту від 
держави, тоді як інтереси економічно 
активних громадян представлені гро-
мадськими організаціями набагато 
меншою мірою. незважаючи на значну 
кількість зареєстрованих громадських 
організацій, існує дисбаланс між кіль-
кісними показниками інститутів гро-
мадянського суспільства та їх якісни-
ми показниками, “ефективно-дієвим 
наповненням” [6, с. 31].

представники громадських органі-
зацій більш перспективним полем сво-
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єї діяльності вбачають місцевий рівень 
політичних відносин, ніж загальнона-
ціональний. 79% з них підкреслили, що 
на місцевому рівні співпраця з владою 
є доволі конструктивною і плідною, 
проте впливати на процес ухвалення 
політичних рішень на загальнонаці-
ональному рівні політики їм заважає 
відсутність правових механізмів гро-
мадського контролю за діяльністю 
органів влади, брак інформації щодо 
основних рішень, які ухвалюються, не-
бажання влади співпрацювати з гро-
мадськими організаціями в форматі 
діалогу [3, с. 24–25]. однією з причин 
відсутності конструктивної співпраці 
з центральними органами влади слід 
визнати прагнення громадських орга-
нізацій обмежити сферу своєї діяль-
ності тими проблемами, розв’язання 
яких не призводить до конфліктів із 
владою, відповідно, вони концентру-
вали власну активність на співпраці 
з місцевими органами влади. іноді 
участь громадських організацій в цих 
процесах підмінюється роботою влади 
з громадськістю, яка спрямована на за-
безпечення підтримки влади та прове-
дення профілактичної роботи в серед-
овищі потенційних ініціаторів діалогу. 

громадські організації, через член-
ство в яких у громадян формується 
орієнтація на використання діалого-
вих форм політичної участі, є сьогод-
ні ідеологічним стрижнем громадян-
ського суспільства в україні, тому коло 
їх функцій у цій частині доволі широ-
ке. зокрема, вони можуть ініціювати 
громадські обговорення тієї чи іншої 
проблеми суспільно-політичного роз-
витку; в процесі їх підготовки зібрати 
та поширити серед громадян відповід-
ну інформацію; акумулювати позиції 
окремих громадян щодо розв’язання 
проблеми, яка стане предметом гро-
мадських слухань; здійснювати під-
готовку цільових аудиторій, перетво-
рювати їх на компетентних суб’єктів 

діалогу з чіткими пропозиціями, 
сформованими в процесі ознайомлен-
ня з суттю проблеми. підкреслюючи 
важливість окреслених функцій та 
можливостей громадських організа-
цій, в.ющенко у доповіді “про вну-
трішнє і зовнішнє становище україни 
у 2005 р.” зауважив, що формуванню 
постійного конструктивного діалогу 
між владою та суспільством сприяти-
ме активна співпраця представників 
громадянського суспільства з владою 
у форматі громадських слухань; за-
початкування практики експертизи 
громадськими організаціями проек-
тів законодавчих і нормативних актів 
на предмет їх потенційного впливу на 
розвиток громадянського суспільства; 
розвиток горизонтальних зв’язків між 
громадськими організаціями [7, с. 15]. 
сприятиме залученню громадян до 
колективного і вільного обговорення 
питань, прийняттю виважених, пого-
джених рішень, зростанню довіри гро-
мадян до влади і постанова кму від 1 
серпня 2006 р. “про внесення змін до 
постанови кабінету міністрів украї-
ни від 11 грудня 1999 р. № 2263 і від 2 
жовтня 2003 р. № 1569”, відповідно до 
якої представники громадських орга-
нізацій, творчих спілок, підприємств, 
наукових установ можуть ініціювати 
включення своїх представників до 
складу колегій місцевих держадміні-
страцій [15]. 

водночас, громадяни україни не 
достатньо зорієнтовані на викорис-
тання громадських організацій як 
структур входу у політичну систему. 
досвід трансформаційного процесу 
в нашій країні доводить, що кількіс-
ні показники членства у громадських 
організаціях є незначними і колива-
ються в межах 0,7–0,9% (0,9% – най-
вищий показник зафіксовано у 1994 р., 
найнижчий – 0,4% – у 1995 р., у 2005 
р. він становив 0,7%) [12, с. 26]. до 
того ж, з тих 4,7% громадян, які бра-
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ли участь у громадській діяльності у 
2002 р., лише 69,5% робили це тому, 
що така діяльність відповідала їхнім 
переконанням, 12,4% пов’язували з 
нею можливість розв’язання власних 
проблем, близько 10% мали на меті 
отримання грошей, тобто керувалися 
корисливими мотивами. серед усьо-
го загалу громадян україни 53% не 
мали потреби у залученні до громад-
ської діяльності [18]. показовим є і 
те, що тільки 35,9% висловили наміри 
і бажання брати участь у роботі гро-
мадських організацій в майбутньому, 
а 60,3% залишилися байдужими до 
перспектив ведення діалогу з владою, 
які відкривають перед ними участь у 
громадських організаціях [16]. 

представники громадських органі-
зацій вважають, що громадяни не ви-
користовують їх як структури входу до 
політичної системи, оскільки не володі-
ють інформацією про ту роль, яку ви-
конують ці організації в процесі управ-
ління (67%); другою причиною відмови 
від діяльності громадських організацій 
є зайнятість громадян повсякденними 
проблемами виживання (66%) [3, с. 35]; 
не слід нехтувати і такими чинниками, 
як не завжди високий рівень профе-
сійної підготовки представників гро-
мадських організацій щодо розуміння 
специфіки роботи влади та її потреб, 
уміння грамотно сформулювати влас-
ні пропозиції та презентувати проекти, 
володіння достатнім рівнем компетент-
ності в цілому.

проте не слід ідеалізувати реальний 
стан речей, вважаючи, що більшість 
громадян україни зорієнтовані на за-
своєння та використання діалогових 
форм політичної участі та прагнуть 
підвищувати рівень політичної ком-
петентності задля презентації власної 
суб’єктності в процесі ухвалення полі-
тичних рішень. вихідним у розумінні 
причин цього явища є те, що значна 
кількість громадян не очікує від вла-

ди позитивної реакції на власну між-
виборчу конвенційну активність. це 
стереотипне сприйняття власного міс-
ця у системі політичного управління 
сприяє поширенню установки, що за-
лучення громадськості до вироблен-
ня та схвалення державних рішень 
не повинно бути найважливішим на-
прямом діяльності уряду: 64,3% гро-
мадян вважають, що пріоритетним 
напрямком у діяльності кму має 
стати вирішення соціальних проблем, 
47,6% – прискорення економічних ре-
форм, 35,6% – подолання нерівності у 
соціально-економічному розвитку ре-
гіонів, 29,5% – підвищення міжнарод-
ного авторитету україни, 16,9% – за-
лучення громадськості до вироблення 
і схвалення державних рішень, 14,2% 

– розвиток місцевого самоврядування, 
11,3% – делегування владних повно-
важень з центру до регіонів [9]. отже, 
більшість громадян україни зорієнто-
вані на розв’язання усього комплексу 
проблем суспільного розвитку силь-
ною центральною владою, тоді як міс-
цеві органи влади та органи місцевого 
самоврядування апріорі вважаються 
менш дієздатними, а інститути гро-
мадянського суспільства майже не бе-
руться до уваги як механізм впливу на 
владу будь-якого рівня.  

окреслена ситуація ставить одну з 
найважливіших проблем політичного 
сьогодення, проблему, яка здатна ви-
значати суть перебігу електоральних 
циклів на всіх його етапах – проблему 
політичної компетентності громадян. 
визнаний дослідник процесів демо-
кратії Б.Барбер, визначаючи роль полі-
тичної компетентності громадянина як 
чинника становлення демократії участі, 
підкреслює, що вона потребує не тіль-
ки реалізації всього спектра форм по-
літичної участі громадянами, що діють 
у межах певної політичної системи, а 
й “громадянської підготовки та грома-
дянської компетентності для ефектив-
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ної участі в обговоренні та ухваленні 
рішень. демократія участі, таким чи-
ном, розуміється як пряме правління 
освічених громадян. громадяни – це 
не просто окремі індивіди, що діють у 
приватній сфері, а добре поінформо-
вані суспільні громадяни, які віддали-
лися від виключно власних інтересів 
настільки, наскільки суспільна сфера 
відокремлена від приватної. демокра-
тія – це не стільки правління народу чи 
правління мас, скільки правління осві-
чених громадян” [19, р. 118]. 

у нових демократіях питання підви-
щення політичної компетентності гро-
мадян неминуче актуалізується у пло-
щині проблеми громадянської освіти, 
яка повинна змінити людину таким чи-
ном, щоб вона стала здатною приймати 
рішення на підставі власних думок, “яка 
без страху може оспорити думки іншої 
людини, але при цьому поважаючи її 
саму і її думки; яка може змінити свої 
погляди, якщо факти виправдовують 
цю зміну, і могла б приєднатися до ін-
ших, якби спільні зусилля були б більш 
ефективні, ніж діяльність на самоті” [14, 
с. 13–14]. в україні проблема політичної 
компетентності громадян була пере-
несена у площину урядової політики 
не так давно, коли розпорядженням 
кму від 18 жовтня 2004 р. “про роботу 
центральних органів виконавчої влади 
щодо забезпечення відкритості у своїй 
діяльності, зв’язків з громадськістю та 
взаємодії із засобами масової інформа-
ції” доручалося розробити план заходів 
щодо підвищення громадської і полі-
тичної освіти населення [17]. урядові 
структури виходили з традиційного 
бачення процесу формування політич-
них знань та умінь громадянина, тому 
у розпорядженні йшлося про “під-
вищення освіти”, а не про заходи, що 
мають на меті підвищення політичної 
компетентності як усього українського 
загалу, так і громадян, для яких етап 
первинної політичної соціалізації за-

вершено. зауважимо, що для останніх 
центральним питанням є переведення 
формату політичної участі громадян з 
радикальної площини передвиборчого 
протистояння та виборчих революцій, 
коли домінуючою формою політичної 
взаємодії є дебати, у площину систем-
ного конвенційного впливу на урядову 
політику у міжвиборчий період, засно-
ваного на принципах діалогу. одним з 
перших кроків може бути організація 
владою або ініціювання громадськими 
організаціями громадянських форумів, 
робота яких завершуватиметься по-
літичними рекомендаціями. практика 
участі у громадських форумах усіх за-
цікавлених громадян поступово позба-
вить їх приреченої пасивності та набли-
зить до потреби членства в громадських 
організаціях, які сьогодні є суб’єктами 
механізму консультацій з громадськіс-
тю, а повинні стати однією з основних 
структур входу громадян у політичну 
систему. слушною є думка Б. Барбера, 
який образно окреслив механізм під-
вищення політичної компетентності 
громадян у будь-якій політичній сис-
темі – перехідній чи стабільно функці-
онуючій: “політика стає для громадян 
їхнім університетом, громадянська 
сфера – їхнім тренувальним майданчи-
ком, участь у політичному житті – їхнім 
наставником” [1, с. 261]. цим тверджен-
ням дослідник підводить нас до висно-
вку, що успіх використання діалогових 
форм політичної участі криється не 
тільки у можливостях їх використання, 
що надаються владою, чи у високому 
рівні політичної компетентності, а ба-
гато в чому визначається регулярністю 
участі та рівнем політичної активності 
громадянина. зазначимо, що в украї-
ні це може бути досягнуте у середньо-
строковій перспективі, тому в даному 
випадку слід говорити про бажану на-
полегливість як з боку громадян, так і з 
боку влади. 

на нашу думку, відправним пунк-
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том у підвищенні політичної компе-
тентності громадян україни, опану-
вання ними діалогової форми політич-
ної участі є поступове накопичення 
досвіду участі у розв’язанні проблем 
розвитку територіальних громад. по-
стійна практика звернення до діалогу 
з органами місцевого самоврядування 
сформує позитивний досвід та кон-
структивну модель політичної участі у 
вигляді діалогу на національному рів-
ні політики. на інституційному рівні 
це стане передумовою формування в 
україні базових елементів демократії 
участі, яка ґрунтується на вільних і до-
бровільних обговореннях громадяна-
ми суспільних тем та є дискурсивною 
соціополітичною системою, де грома-
дяни опановують відповідну інфор-
мацію, обговорюють політичні справи, 
формують громадську думку і беруть 
участь у політичних процесах. 
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всебічне вивчення маргінальнос-
ті як соціально-психологічного 
феномену стає важливим у сус-

пільствах, які змінюються, де в результаті 
проведення політичних, економічних, со-
ціальних і культурних реформ розпада-
ються усі в минулому стабільні суспільні 
структури, система соціальних відносин 
і їхні елементи: соціальні інститути, со-
ціальні групи й індивіди опиняються 
у проміжному, перехідному стані. руй-
нування соціокультурних, ідеологічних, 
політичних і економічних основ життя, 
повне безладдя, невизначеність і невідо-
мість створюють сприятливий ґрунт для 
виникнення явища масової маргіналіза-
ції. у певному розумінні маргінальність 
стає однією з основних характеристик 
перехідного суспільства.

у літературі ми зустрічаємо різні ви-
значення маргінальності. Ще в 1928 р. 
у межах досліджень, проведених чікаг-
ською школою, р. парк увів поняття 
“маргінальна людина” [1, с. 893], тобто 
людина, що знаходиться на межі двох 
культур, що у свою чергу, заклало осно-
ву класичної концепції маргінальності. 

пропонуючи ввести поняття “маргі-
нальна особистість”, р. парк розглядав 
її як результат природного культур-
ного процесу. такий тип особистості 
з’являється тоді і там, де в результаті 
расових і культурних конфліктів вини-
кають нові спільноти. вчений розуміє 
маргіналізацію не тільки як місце осо-
бистості на межі двох соціальних або 

культурних груп, але і як приналежність 
одночасно до двох груп, унаслідок чого 
відбувається зміна статусу особистості. 

розвиваючи погляди р. парка, е. сто-
унквіст у роботі “маргінальна люди-
на” розглядає маргінала як соціального 
суб’єкта, втягнутого в культурний кон-
флікт. така людина знаходиться на межі 
двох культур, але не належить до жодної 
з них. роздвоєність маргінальної особис-
тості обумовлена існуючими в даному сус-
пільстві соціальними, расовими, етнічни-
ми протиріччями. е. стоунквіст вважає 
маргінальну людину “стрижневою, ключо-
вою особистістю” у культурних взаєминах, 
яка, прагнучи об’єднатися з домінуючою в 
суспільстві референтною групою, яка при-
лучається до елементів системи цінностей 
її культури і приймає її критерії. у під-
сумку формується “культурний гібрид”, 
який виявляється в маргінальному стані: 
з одного боку, на межі домінуючої групи, 
що розглядає його як чужинця, і з іншого 
боку – на периферії старої групи, що роз-
глядає його як “відступника”.

на відміну від р. парка, е. стоунк-
віст звертає увагу на негативні наслідки 
процесу маргіналізації. на його думку, 
процес трансформації соціальних, ду-
ховних, інтелектуальних та емоційцних 
сторін особистості триває близько 20 
років. він виокремлює 3 етапи еволюції 
маргінальної особистості. на першому 
етапі людина ще не усвідомлює, що вона 
опинилася в культурному конфлікті, і 
не зауважує, що поступово “засвоює” 
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культуру домінуючої групи. на друго-
му етапі конфлікт переживається усві-
домлено, і в психологічному розумінні 
людина перетворюється в маргінальну 
особистість. на третьому етапі маргінал 
робить вдалі чи невдалі спроби присто-
суватися до конфліктної ситуації. у ви-
падку вдалої адаптації він виходить з 
маргінального стану, стає “нормальною” 
людиною, а у випадку невдачі – зали-
шається в дезадаптивованому стані, із 
властивими йому психопатологічними 
ускладненнями [2, с. 92-93].

ідеї р. парка і е. стоунквіста про мар-
гінальну особистість стали основою для 
нових тлумачень, теоретичних і прак-
тичних досліджень. у зв’язку з цим заслу-
говує на увагу підхід до маргінальності 
американського дослідника Б. дж. ман-
чіні, у якому поєднуються соціальні і 
соціально-психологічні сторони вивчен-
ня різних типів маргінальності. для по-
яснення явища маргінальності дослідник 
уводить поняття “екзістенціонально-
процесуальний”. ступінь маргінальності 
Б. дж. манчіні пов’язує зі статистичними 
або динамічними положеннями позиції, 
займаної індивідом або групою. перший 
тип маргінальності пов’язаний з позиці-
єю, займаною у певній структурі, коли 
індивід стає маргіналом “за визначен-
ням”. Б. дж. манчіні пропонує наступні 
способи виміру ступеня маргінальності: 
мінливість ситуації, значущість ситуації, 
видимість ситуації, культурний конфлікт, 
груповий кнфлікт, позиція колишньої 
групи, ставлення “приймаючої” групи, 
ідентифікація, добровільна (свідома) по-
зиція [3, с. 18].

російський соціолог і. попова під-
креслює, що маргінальність – є ста-
ном груп і індивідів у таких умовах, 
які під впливом зовнішніх факторів, 
пов’язаними із соціально-економічними 
і соціокультурними перетвореннями в 
суспільстві, змушують людей змінюва-
ти свій соціальний стан і приводять до 
історичних змін чи втрат попереднього 

статусу, а також соціальних зв’язків, со-
ціального середовища, системи ціннос-
тей [4, с. 97]. відповідно до думки іншого 
російського вченого політолога і соціо-
лога о. ольшанського, часто поняття 
маргінальності означає спільність рис 
мислення і поведінки тих представни-
ків соціальних підгруп, які з тих чи ін-
ших обставин не в змозі інтегруватися в 
референтні спільноти [5, с. 310].

у сучасних умовах маргінальність 
в основному пов’язується з кризами, 
структурними перетвореннями, соціаль-
ною мобільністю, процесами політичної 
модернізації суспільства, хоча взагалі 
маргінальність має місце й у відносно 
стабільних соціальних системах. явища 
маргінальності характерне як для ста-
більних, так і для перехідних суспільств. 
у цьому розумінні маргінальність – яви-
ще, притаманне всяким соціальним ру-
хам і перетворенням, одне із соціальних 
функцій суспільства, оскільки не мож-
ливо представити, суспільство у якому 
не відбувалися б певні перетворення. од-
нак у порівняно стабільних суспільствах 
існує упорядкована мережа соціальних 
відносин, яка забезпечує високий сту-
пінь соціального єднання, і значна части-
на населення включається в різні сфери 
діючих соціально-економічних струк-
тур і трудової діяльності. як у порівняно 
стабільних, так і в перехідних суспіль-
ствах, прояву маргінальності сприяють 
різні об’єктивні фактори. у пострадян-
ських перехідних суспільствах деякими 
основними об’єктивними причинами 
(економічними, соціальними, духовно-
ідейними) виникнення маргіналізації є: 
руйнування державно-політичної сис-
теми, соціально-економічних структур, 
розрив соціальних зв’язків, соціальні й 
етнічні конфлікти, війни, еміграція, на-
сильницькі переселення, імміграція 
тощо. одним з важливих, якщо не го-
ловним фактором виникнення маргі-
нальності в перехідних суспільствах є 
масове безробіття – результат руйну-
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вання соціально-економічних відносин 
і зв’язків у суспільстві. внаслідок масо-
вого безробіття не тільки знижується рі-
вень життя, але і відбувається зубожін-
ня народу. в умовах масового безробіття 
велика частина людей відривається від 
своєї професії, тобто не має можливості 
працювати за спеціальністю. тобто ви-
никає криза професійної ідентифікації і 
професійна дезадаптація.

у таких умовах швидко протікає про-
цес маргіналізації майже у всіх сферах 
суспільства. його особливістю є те, що 
маргінальні групи діють не на перифе-
рії соціальної діяльності, а всюди, охо-
плюючи майже всі сфери життя. якщо 
в стабільних суспільствах маргінальні 
явища контролюються, якоюсь мірою 
навіть регулюються, то в стрімко змішу-
ваних перехідних суспільствах процеси 
маргіналізації носять стихійний, не про-
гнозований характер. на думку деяких 
дослідників, в соціальній структурі по-
сттоталітарного суспільства практично 
маргіналізуются всі соціальні групи, уна-
слідок чого стираються відмінності між 
маргінальним і не маргінальним [6, с. 53]. 
на їхню думку, маргінальність є резуль-
татом мобільності соціальної структури 
суспільства, стану його невизначеності. 
це спірна точка зору, оскільки маргі-
нальність однозначно ідентифікується з 
мобільністю, перехідністю. дійсно, мар-
гінальність припускає наявність соціаль-
ної мобільності, але не всяка мобільність 
є маргінальністю. для цього необхідна 
наявність не тільки соціальної, але і пси-
хологічної рухливості, психологічного 
конфлікту, зміни соціальних ролей і ста-
тусів, кризи соціальної (етнічної, профе-
сійної) ідентифікації. в усіх випадках у 
перехідному суспільстві, маргінальність 
як явище має широке охоплення. якщо 
маргінальність набуває масового харак-
теру, то її  цінності й установки тією чи 
іншою мірою проникають у свідомість 
таких людей, що ще зберігають свій ста-
тус у соціальних структурах, тобто ще не 

втратили свою соціальну ідентифікацію. 
Характерною рисою маргінального се-
редовища є наявність явища паралеліз-
му: у подібних умовах, з одного боку, по 
інерції продовжують діяти старі інсти-
тути і характерні для них цінності і від-
носини, а з іншого боку – нові соціальні 
інститути і нові міжособистісні відноси-
ни, обумовлені вимогами перетворюва-
них процесів. незалежно від своєї волі 
і бажання, у силу об’єктивних причин 
люди виявляються на перетинанні двох 
реальностей, двох різних соціокультур-
них світів, і під впливом нових реалій 
у них формується двоїсте відношення 
до всього оточуючого. становище, яке 
склалося, змушує людей вступати в не-
знайомі їм досі соціальні зв’язки і ролі. 
починається болісний психологічний 
процес сполучення паралельно існую-
чих старих і нових реальностей. подвій-
ність ролі створює передумови для ви-
никнення нестабільного душевного ста-
ну, роздвоєння світогляду, формування 
двоїстих установок і конфліктів різного 
характеру (міжособистісних, внутріосо-
бистісних). політичні й економічні пе-
ретворення супроводжуються змінами 
соціально-психологічного характеру: 
відбувається переоцінка цінностей, зне-
цінюються світоглядні установки, міня-
ються стереотипи, починаються пошуки 
сенсу життя, відбувається дегуманізація 
міжособистісних відносин, зміна соці-
ального статусу, становища і поведінко-
вої ролі в суспільстві. у результаті має 
місце криза соціальної ідентифікації, яка 
виявляється в тім, що людина втрачає 
позитивне сприйняття своєї соціальної 
приналежності.

іншою особливістю прояву маргі-
нальності в перехідному суспільстві є 
те, що внаслідок соціальної рухливості 
(як  вертикальному, так і в горизонталь-
ному напрямках) робляться хиткими 
межі між маргінальним і не маргіналь-
ним, зникає існуюча міжпросторово-
тимчасова дистанція. маргіналізація 
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більшої частини населення означає та-
кож зсув границь між соціальними вер-
ствами і групами, утворення проміжних 
груп, що важко ідентифікуються. про-
цеси соціального розшарування викли-
кають істотні зміни в соціальному ста-
тусі людей і створюють умови для руй-
нування їхньої соціальної ідентифікації. 
Ще однією особливістю маргіналізації 
перехідного суспільства є те, що поряд 
із традиційними маргінальними група-
ми (аутсайдерами) на узбіччі соціальних 
структур з’являються нові маргінали, які 
мають вищу освіту, високу професійну 
кваліфікацію, розвинуту систему потреб, 
великі соціальні очікування і виявляють 
політичну активність. 

у перехідному суспільстві маргіналь-
ність виявляється не тільки на рівні зо-
внішніх соціальних конфліктів, зачіпаючи 
суспільну свідомість і соціально-правові 
відносини, але і на рівні міжособистісних 
і внутріособистісних конфліктів. однак не 
слід думати, що маргінальність виявляєть-
ся однолінійно і рівномірно. якщо виді-
лити кілька рівнів маргінальності (макро, 
мікро і відносини особистості до конкрет-
них ситуацій) і взяти до уваги просторово 
часовий контекст, то можна відзначити, 
що на кожнім рівні спостерігається нерів-
номірність проявів маргінальності.

соціально-психологічними “хво-
робами” людей, що живуть у перехід-
ному суспільстві, стають невизначе-
ність, непевність, песимізм, агресивність, 
невротичність, тривожні стани і страх. 
домінуючим стає почуття соціально-
психологічної незадоволеності. песиміс-
тичні настрої, спад честолюбних устрем-
лінь, непевність у завтрашньому дні, нера-
ціоналізованість очікувань, пригніченість, 

стреси і конфлікти, нігілістичне ставлення 
до будь-яких ідей, подій, переорієнтація 
у бік авантюрної, утилітарної, тимчасової 
діяльності – це неповна характеристика 
соціально-психологічного стану людей у 
перехідному суспільстві.

узагальнюючи вищевикладене, мож-
на сказати що в перехідному суспіль-
стві створюються сприятливі умови для 
масових проявів маргінальних ідей, які 
в умовах загального безвладдя і неви-
значеності можуть мати як негативний, 
деструктивний, так і позитивний вплив 
на розвиток суспільного життя. для за-
побігання небезпечних наслідків мар-
гінальності, тобто для регулювання і 
контролю процесів маргіналізації, для 
подолання маргіналізації важливі не 
тільки особисті зусилля, адаптаційні дії, 
але і проведена з боку держави активна і 
гнучка соціальна політика.
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ствердження стандартів реаль-
ної демократії в україні перед-
бачає підвищення ролі такого 

соціального інституту, як громадська 
думка. досвід розвинутих демократич-
них держав свідчить, що здійснення мо-
ніторингу громадської думки є необхід-
ною передумовою оцінки ефективності 
та корегування соціальної політики як 
на загальнодержавному, так і на регіо-
нальному рівні [1, с. 15].

дослідження громадської думки, 
які проводяться в чернівецькій об-
ласті впродовж останніх 10-15 років в 
основному спрямовані на вирішення 
науково-пізнавальних або прикладних 
передвиборчих завдань і, як правило, не 
пов’язуються з практикою соціального 
управління. крім того, вони носять 
епізодичний характер, що не дає мож-
ливості будувати на їх основі стратегію 
розвитку демократичних перетворень 
на Буковині.

перший крок у вирішенні цієї про-
блеми був зроблений фахівцями черні-
вецького обласного фонду громадських 
ініціатив і чернівецького міського цен-
тру “метасвіт“. ними у 2006 р. було роз-
почато і в 2007 р. продовжено моніторинг 
громадської думки населення черні-
вецької області з соціально-політичних 
питань. проведення моніторингу ста-
ло можливим завдяки підтримці цього 
проекту управлінням внутрішньої по-
літики чернівецької обласної державної 
адміністрації та участі в ньому факуль-

тету історії, політології та міжнародних 
відносин чну.

моніторинг громадської думки насе-
лення Буковини проводився за наступ-
ними напрямками: оцінка соціально-
політичної ситуації в краї; оцінка діяль-
ності соціальних інститутів та організацій 
області; визначення стану міжетнічних 
відносин на Буковині; визначення рівня 
корумпованості соціальних інститутів; 
визначення рівня довіри до політиків Бу-
ковини; визначення електоральних уподо-
бань мешканців краю.

основна мета проекту полягала в 
інформуванні громадськості і влади 
чернівецької області щодо динаміки 
громадської думки з вищевказаних пи-
тань. формат даної статті не дозволяє 
детально розглянути отримані резуль-
тати, тому зупинимося на деяких з них, 
які дають уявлення про характер і на-
прямок соціально-політичних змін в об-
ласті за час між двома парламентськими 
виборами 2006-2007 рр.

результати опиту вання 2007 р. 
“соціально-політична ситуація в регі-
оні: оцінка громадянами чернівців та 
області“ засвідчили, що буковинці не 
відчули за минулий рік значних пози-
тивних змін у своєму житті. у 2007 р., 
як і в 2006 р., населення області най-
більше турбувало загальне падіння 
рівня життя (43,25%), корупція в ор-
ганах влади (33,50%), відсутність соці-
альної турботи про громадян (32,25%). 
але якщо різниця двох останніх по-
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казників з минулорічними зна хо-
диться в межах статистичної похибки 
(±5%), то у 2007 на 14% зріс показник 
стурбованості населення загальним 
падінням рівня життя. до речі, його 
значення практично співпадає із від-
повідним показником у всеукраїн-
ському опитуванні (червень 2007 р.) – 44% 
українців також найбільше турбувала 
ця проблема [2].

дещо парадоксальним на цьому 
фоні виглядає той факт, що про реальне 
погіршення свого матеріального стану 
заявила приблизно однакова кількість 
буковинців – майже третина – як у 
2006, так і у 2007 р., а кількість тих, хто у 
2007 р. сподівається, що у майбутньому 
їх матеріальне становище не змінить-
ся, зросла, порівняно з 2006 р., на 11% і 
складає – 51,50% опитаних (табл.1).

також впродовж 2-х років залишаєть-
ся незмінним рівень задоволеності жит-
тям мешканців краю у своєму населено-
му пункті (індекс задоволеності життям 
у 2006 р. складає 3,02 бала, у 2007 р. – 3,1 
бала за 5-ти бальною шкалою).

таким чином, на фоні відносної со-
ціальної стабільності спостерігаємо 
тенденцію до зростання суперечливих 
соціальних очікувань населення чер-
нівецької області.

значною мірою це обумовлено не-
стабільністю політичної ситуації в кра-
їні в 2007 р.: розпуск верховної ради 
україни й оголошення позачергових 
виборів до парламенту. про це свід-

чать і результати нашого дослідження. 
так, серед подій суспільно-політичного 
життя за останні 10 місяців 2007 р. най-
більш важливою 65% опитаних назвали 
указ президента україни про розпуск 
верховної ради україни, і тільки 43,0% – 
зростання цін на продукти харчування 
(для порівняння: у червні 2006 р. най-
важливішою подією 41,74% буковин-
ців назвали зростання цін на продукти 
харчування і 40,1% – формування пар-
ламентської коаліції). 

водночас політична криза 2007 р. 
не позначилась суттєво на політичних 
симпатіях виборців чернівецької облас-
ті. дослідження 2006 і 2007 рр. дозволя-
ють стверджувати, що переломним мо-
ментом у зміні політичних уподобань 
буковинців став процес створення де-
мократичної коаліції, яка так і не набу-
ла легітимного статусу у 2006 р. це стає 
очевидним, якщо порівняти прогнози 
на голосування, складені на підставі 
моніторингового дослідження. прогно-
зи складалися, виходячи із наступного 
припущення: групи електорату, хоча і 
будуть змінювати свою величину, але не 
зазнають суттєвих змін, а тому у 2006 р. 
33,5%, а у 2007 р. 29,0% виборців або 
проголосують проти всіх, або не при-
йдуть голосувати, або не визначаться 
до моменту голосування. отже, якщо 
66,5% і 71,0% виборців відповідно у 2006 
і 2007 рр. прийняти за 100%, то отрима-
ємо тенденцію розподілу електорату по 
кожній політичній силі (табл.2 ).

табл. 1. 
Очікування буковинцями змін у матеріальному становищі

Альтернативи 2006 р. (%) 2007 р. (%)
1.значно погіршиться 9,25 7,25
2.дещо погіршиться 15,50 12,25
3.залишиться таким ж 40,50 51,50
4.дещо покращиться 17,00 19,25
5.набагато покращиться 1,75 1,50
6.власна вдповідь 16,00 8,25
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отже, якщо порівняти результати 
голосування на парламентських вибо-
рах 2006 і 2007 рр. з відповідними про-
гнозами, то отримаємо картину, яка по-
вністю підтверджує, що основні зміни 
у політичних уподобаннях виборців 
Буковини відбулися у період “баталій” 
навколо створення демократичної коа-
ліції 2006 р. (табл. 3).

дані моніторингу громадської думки 
та їх порівняння з реальними резуль-
татами голосування також дозволяють 
зробити висновок, що під час виборів 
2007 р. у чернівецькій області не було 
суттєвих викривлень волевиявлення 
громадян, що свідчить про дотримання 
владою і політичними партіями в об-
ласті одного з основних демократичних 

принципів – права кожного громадяни-
на на вільне волевиявлення, що є одні-
єю з найбільш важливих демократичнх 
цінностей для 74,75% буковинців.

це, безумовно, значне досягнення 
для громади краю на шляху демокра-
тичних перетворень. водночас цього 
замало, щоб говорити про стверджен-
ня стандартів реальної демократії в 
житті буковинців. за результатами 
опитування 2007 року, 42,5% мешкан-
ців чернівців взагалі не вважали укра-
їну демократичною державою, а 19,75% 
не змогли визначитись із відповіддю 
на це питання. крім того, як засвідчили 
результати дослідження, зміни у сис-
темі парламентських виборів не при-
звели до підвищення ролі політичних 

табл. 2 
Голосування на можливих виборах до Верховної Ради України (%)

Назва партії
Моні-

торинг 
Червень 

2006 р., %

Прогноз 
2006 р., %

Моніторинг
травень-
червень 

2007 р., %

Прогноз на 
30.09 .2007 р., %

1. український народний блок кос-
тенка і плюща 0,25 0,38  - - 

2. кпу 2,00 3,00 3,50 4,93
3. партія “віче” 0,25 0,38 - -
4. Блок “наша україна” 16,25 24,43 11,25 15,85
5. партія регіонів 10,00 15,03 12,50 17,60
6. пора-прп 2,00 3,00 - -
7. соціалістична партія україни 2,75 4,13 1,5 2,11
8. Блок наталії вітренко 0,75 1,13 0,25 0,35
9. Бют 29,75 44,74 32,5 45,78
10. народний блок
в. литвина

2,00 3,00 2,75 3,87

11. опозиційний блок “не так!” 0,25 0,38 - -
12. Блок “українська правиця” - - 1,25 1,76

13.Блок “народна самооборона” - - 4,5 6,34
14. інші партії/блоки 0,25 0,38 1,00 1,41
15. не підтримав жодної партії/блоку/
не піду на вибори

20,75 23,50

16. власна відповідь 12,75 - 5,50 -
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партій у вирішенні наболілих проблем 
області: і в 2006, і в 2007 році незначна 
частина опитаних вважали, що по-
літичні партії беруть участь у цьому 
процесі (табл. 4).

не побачили буковинці й особливих 
змін у діяльності органів влади та уста-

нов краю. впродовж двох років меш-
канці чернівецької області найбільш 
негативно оцінюють діяльність одних і 
тих же організацій – змінюється лише 
порядок їх розташування у списку. у 
2007 році найбільш негативно буко-
винці оцінили діяльність комунальних 
служб (40,50%), органів міліції (40%), 
даі (39,3%), податкової інспекції (29%), 
судів (27,7%) і прокуратури (27%).

на думку мешканців області, в цих 
же організаціях (разом з медичними 
установами і вищими учбовими закла-
дами) найбільш поширені явища ко-
рупції (табл. 5).

такий рівень корумпованості сус-
пільства сприймається населенням як 
порушення їх громадянських прав. а, 
якщо взяти до уваги, що верховенство 

права є однією з найважливіших демо-
кратичних цінностей для буковинців, 
про що заявило 72,75% опитаних, то є 
беззаперечною нагальна потреба орга-
нам державного управління і місцево-
го самоврядування звернути особливу 
увагу на стан справ у правоохоронній, 

судовій і фіскальній сферах регіону. 
моніторинг громадської думки у 

чернівецькій області також дає підста-
ви для висновку, що в системі демо-
кратичних перетворень в краї одним 
з пріоритетів повинно бути розширен-
ня повноважень органів місцевого са-
моврядування. опитування 2007 року 
зафіксувало тенденцію до зростання 
позитивних оцінок діяльності саме 
міських/сільських рад та їх голів. про 
це заявило відповідно 42,0% і 39,5% 
опитаних, що на 14% більше, ніж у 2006 
році і майже у 2 рази більше, ніж рівень 
оцінки діяльності обласних і районних 
органів влади. така ж тенденція просте-
жуєтся і на загальнодержавному рівні. 
результати всеукраїнського опитування 
(червень 2007 року) також показують, що 

табл. 3.
Динаміка уподобань буковинців у 2006-2007 рр. щодо основних політич-

них сил (у %)

Назва партії Голосування 
26.03.2006

Прогноз 
червень 2006

Прогноз 
червень 

2007

Голосування 
30.09.2007

Бют 30,34 44,74 45,78 46,20
нунс 27,04 24,43 23,95 20,30
партія регіонів 12,72 15,03 17,60 16,80
спу 4,48 4,13 2,11 3,80
Блок литвина 2,57 3,00 3,87 2,5
кпу 1,70 3,00 3,50 2,3

табл. 4.
Розподіл відповідей на питання ”Чи є серед політичних партій така, яка 

бере участь у вирішенні наболілих проблем Вашого регіону?”

Альтернативи 2006 рік, % 2007 рік, %
1. так 19,25 21,00
2. ні 61,75 58,75
3. вв 19,00 20,25
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міській/селищній/сільській раді довіряє 
38% респондентів, а міському/селищно-
му голові – 40% опитаних [2].

таким чином, моніторинг громад-
ської думки Буковини 2006-2007рр. за-
фіксував низку позитивних тенденцій 
у ствердженні демократичних прин-
ципів у житті територіальної грома-
ди, але, водночас, виявив і проблемні 
питання, від вирішення яких багато 
в чому залежить успіх побудови гро-
мадянського суспільства в краї. про-
довження моніторингу громадської 

думки надасть можливість коригувати 
соціальну політику з урахуванням по-
треб і запитів мешканців краю.

джерела

1. ворона в., головаха Є. соціологія та по-
літика в суспільстві, що трансформується 
// соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 
1998. – №1-2. – с.9-17.
2. політична ситуація та соціально-полі-
тичні настрої населення україни: червень 
2007 р. // http://www.uisp.org.ua/mid_6php

табл. 5.
Розподіл відповідей на питання ”Серед працівників яких органів влади, 
установ та організацій, на Вашу думку, найбільш поширена корупція?”

Органи влади, установи 
та організації

Дуже 
поширена

Дещо 
поширена

Мало 
поширена

Зовсім не  
поширена

Важко 
відповісти

ваша міська (сільська) 
рада 12,0 25,0 28,75 18,25 16,0

обласна державна 
адміністрація 15,0 29,5 18,75 6,25 30,5

обласна рада 13,75 28,25 19,25 6,0 32,75
районна адміністрація 16,5 29,5 23,5 6,25 24,5
податкова інспекція 31,5 24,0 15,25 7,0 22,25
прокуратура 28,0 25,0 19,75 7,5 19,75
суд 29,5 27,5 16,0 7,5 19,5
даі 48,25 24,0 9,0 5,5 13,25
служба безпеки 
україни 20,25 19,75 18,75 9,25 32,0

міліція 40,25 24,25 15,0 6,25 14,25
неурядові громадські 
організації 9,0 12,5 18,0 18,75 41,75

політичні партії 28,75 20,5 15,25 10,0 25,5
засоби масової 
інформації 13,5 17,0 22,75 19,25 27,5

установи комун. 
господарства 14,5 19,0 23,5 13,25 29,75

школи 20,75 28,25 24,5 13,0 13,5
вищі навчальні 
заклади

44,25 28,25 12,25 4,5 10,75

медичні установи 50,25 23,5 11,5 4,75 10,0
Банки 15,00 19,0 17,75 16,75 31,5
митниця 39,00 29,0 12,0 4,5 22,25
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однією з важливих проблем 
міжнародної безпеки і міжна-
родних відносин стало різке 

зростання етнічних конфліктів. з кож-
ним роком посилюється усвідомлення 
міжнародного співтовариства щодо від-
повідальності за врегулювання міжна-
родних етнічних конфліктів, які супро-
воджуються порушенням прав людини 
та загрожують спокою. засоби тради-
ційної дипломатії в галузі розв’язання 
конфліктів сьогодні вже недостатні. з 
метою скорочення кількості ресурсів, 
які витрачаються та підвищення ефек-
тивності врегулювання міжнародних 
конфліктів розробляються нові концеп-
ції та методи. однією із таких концепцій 
є превентивна дипломатія.

поняття “превентивна дипломатія” 
(preventive diplomaсу) увійшло до по-
літичного лексикону після доповіді ге-
нерального секретаря оон Б.Бутроса 
галі “порядок денний для миру” на за-
сіданні ради Безпеки на вищому рівні 
31 січня 1992 р., підготовленої за дору-
ченням ряду глав держав та урядів. у 
доповіді Бутрос галі, акцентуючи увагу 
на зміцненні миротворчого потенціа-
лу оон, пропонував зміну парадигми 
будь-якої дипломатії до превентивнос-
ті. виходячи з того, що першочерговою 
метою організації вважалося прийнят-
тя колективних ефективних заходів 
щодо запобігання і викорінення загроз 
миру, правовим підґрунтям для влас-
ної концепції він вважав ст.1 статуту 

оон. на його думку, лише “холодна ві-
йна” завадила здійсненню цієї мети на 
колективній основі [1]. 

разом з тим, у доповіді наголошу-
валося на ідеї комплексного підходу 
до забезпечення безпеки людства, що 
включає превентивну дипломатію 
(preventive diplomaсу), зміцнення миру 
(peace making), підтримання миру 
(peace keeping), примус до миру (peace 
enforcement) та миробудівництво у 
постконфронтаційний період (peace 
building) [2, с. 23-25]. отже, першочер-
гову роль займає превентивна дипло-
матія спрямована на попередження 
зростання суперечок між сторонами, 
переростання існуючої напруги в кон-
флікт та обмеження останнього, якщо 
він вже виник.

варто згадати, що ще у грудні 1988  р. 
генеральна асамблея оон схвалила 

“декларацію щодо попередження та 
розв’язання спорів та ситуацій, котрі 
можуть загрожувати міжнародному 
миру і безпеці та ролі оон” [3, с. 123]. 
згідно з рекомендаціями обов’язок по-
передження сторін, задіяних у спорі 
щодо необхідності його припинення 
та розвитку, надання сторонам добрих 
послуг, повного використання мож-
ливостей, пов’язаних зі збором інфор-
мації, застосування на ранній стадії 
спору положень ст. 99 статуту оон 
(дають повноваження генеральному 
секретареві доводити до відома ради 
Безпеки будь-які питання, що можуть 

ПРЕВЕНТИВНА ДИПЛОМАТІЯ 
ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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загрожувати підтриманню міжнарод-
ного миру та безпеки) на практиці по-
кладався на генерального секретаря. 

первісно превентивна дипломатія 
розглядалася як застосування дипло-
матичних технічних прийомів з метою 
попередження виникнення спорів, тоб-
то допоміжно-попереджувальні засоби 
для миротворчих методів, що вико-
ристовувалися лише під час вирішення 
спірних питань. у випадку невдачі ті ж 
методи превентивної дипломатії пропо-
нувалося застосовувати щодо вирішен-
ня конфліктів та стримування поши-
рення конфліктів. Бутрос галі вважав, 
що техніка превентивної дипломатії 
адекватна миротворчій техніці, тобто не 
передбачає силового вирішення питань. 
реальна відмінність, на його думку, по-
лягає в тому, що превентивна диплома-
тія починає діяти до початку збройного 
конфлікту, а миротворчі стратегії та тех-
ніка вступають в силу вже під час його 
розгортання [4]. 

стратегія превентивної дипломатії 
розглядалася у рамках діяльності і ін-
ших міжнародних організацій, зокре-
ма сБсЄ/оБсЄ. так, президент сБсЄ 
м.углас (1992-1993 рр.) окреслила наяв-
ність двох проблем: “перша, пов’язана 
з тимчасовими рамками. з одного боку, 
чим раніше починають застосовуватися 
зусилля із запровадження превентивної 
дипломатії, тим вірогідніше позитивні 
результати. водночас, завчасне втручан-
ня з метою знищення симптомів ледь 
помітних причин неіснуючого конфлік-
ту неможливе, адже воно не знаходить 
належної політичної підтримки і схва-
лення. друга проблема нерідко пов’язана 
із довготривалими зусиллями відбудови 
суспільства та його структур” [5, с. 13]. 
превентивна дипломатія може бути 
успішною лише за наявності основних 
ключових факторів, а саме: ступеня по-
літичної підтримки з боку зацікавлених 
осіб, ретельного відбору політичних та 
дипломатичних інструментів, наявності 

балансу між публічною та конфіденцій-
ною дипломатією, довготривалого під-
ходу, співробітництва з міжнародними 
організаціями та ін.

перші місії превентивної дипломатії 
за запрошенням уряду Белграду були 
застосовані восени 1992 року у косово, 
санджаку, воєводині. і хоча ці місії 
користувалися незначною підтримкою 
уряду, їх підтримувало албанське на-
селення косова, мусульманами у са-
джаку та угорці у воєводині. для них 
присутність оБсЄ бачилася, як буфер 
і посередництво у проблемних стосун-
ках з Белградом. варто зазначити, що у 
період “холодної війни” країни сБсЄ, 
які належали до варшавського пакту 
засуджували право на втручання у вну-
трішні справи держав сБсЄ з метою 
захисту прав людини. з 1990 р. подібні 
питання не обговорювалися, оскільки 
конфлікти вимагали зацікавленості на-
самперед з боку міжнародних організа-
цій та угод [6, с. 78]. 

перший комісар сБсЄ з національ-
них меншин м.ван стоел вважав, що 
превентивна дипломатія сБсЄ може 
варіювати. на його думку, в її функції не 
може входити “глибоке розв’язання кон-
флікту, пов’язане з викоріненням його 
причин” [7, с. 14-19]. отже, превентивна 
дипломатія може бути взаємопов’язана 
лише з посередництвом, переговорами 
та примиренням. разом з тим, він про-
понував розрізняти “ранню” та “пізню” 
дипломатії: якщо перша пропонує умін-
ня допомагати добрими послугами та 
посередництвом задовго до можливого 
збройного конфлікту, то друга перед-
бачає переконання сторін утриматися 
від насилля, якщо воно вже очевидно і 
неминуче [8, с. 38]. 

вимоги до превентивної дипломатії 
традиційні: неупередженість, конфіден-
ційність, співробітництво у відповід-
ності до пропозицій оон. успіх пре-
вентивної дипломатії у рамках сБсЄ/
оБсЄ, на думку ван стоела, залежить 
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від виконання міжнародних зобов’язань, 
концентрації і співробітництва міжна-
родних організацій у кожному конкрет-
ному випадку [9, с. 21]. 

колишній генеральний секретар сБсЄ 
в.Хойнек вважав, що з часом превентив-
на дипломатія стане “візитною карткою” 
сБсЄ, оскільки вона вважалася найбільш 
поширеним напрямом на початку 90-х ро-
ків ХХ ст. 

превентивна дипломатія, в свою 
чергу вимагає системи превентивних за-
ходів, зокрема раннього попередження. 
раннє попередження конфліктів перед-
бачає проведення двох дій: раннє пові-
домлення про конфлікт та превентивні 
дії щодо його попередження.

ідея раннього попередження зумов-
лює створення такої системи, яка б по-
стійно відстежувала основні індикатори, 
що свідчать про можливий конфлікт, за-
безпечувала аналіз отриманої інформа-
ції та сприяла попередженню можливих 
конфліктів і криз. джерела інформація 
досить різні: резиденти держав в інших 
країнах (дипломатичні представництва 
і розвідка), постійні місії міжнародних 
організацій (оон, оБсЄ), неурядові 
організації (міжнародна кризова гру-
па, “International Alert”, “Human Rights 
Watch”, “The Refugee Policy Group”) та за-
соби масової інформації. обробкою 
інформації та виробленням стратегії 
превентивної дипломатії займаються 
відповідні урядові агентства зі сприяння 
розвитку, спеціальні органи міжнарод-
них урядових організацій. 

 моделі раннього попередження по-
винні відповідати трьом критеріям, а 
саме: визначення того, що саме має бути 
попереджено (етнічне непорозуміння, 
падіння політичного режиму, масові 
порушення прав людини тощо); визна-
чення факторів ризику і наслідків подій, 
які можуть привезти до кризи; розподіл 
дальніх і близьких умов кризи.

оБсЄ та оон вважають, що завдя-
ки ранньому попередженню вдалося не 

допустити етнічні конфлікти як міні-
мум у трьох країнах: естонії, латвії та 
македонії. незважаючи на відмінність 
ситуацій, фактори, які сприяли успіху 
завчасного попередження, схожі. у всіх 
трьох країнах задіяні сторони були за-
цікавлені у попереджені конфлікту. у 
латвії та естонії мирне вирішення про-
блеми національної меншини було як в 
інтересах уряду цих країн (їм необхід-
но було вирішити проблеми меншин з 
метою входження до Єс та нато), так 
і самих членів національної меншини 
(котрі у більшості прагнули залишитися 
і стати повноцінними членами суспіль-
ства цих країн). у цьому була зацікав-
лена і росія, адже її керівництво добре 
розуміло, що в будь-яких конфліктах з 
балтійськими країнами захід стане на 
бік останніх і це може мати серйозні на-
слідки для росії, більше того, для росії 
надзвичайно важливими є економіч-
ні стосунки з балтійськими країнами. 
македонські албанці теж не прагнули 
на історичну батьківщину – албанію, 
яка значно бідніша за македонію. Біль-
ше того, представники корінного на-
селення македонії досить пристойно 
ставилися до албанців. уряд македонії 
був зацікавлений в урегулюванні про-
блеми, адже він не прагнув отримати 
друге косово. крім того, мирний вихід 
македонії зі складу сфрю відбувся за-
вдяки тому, що президент сербії не був 
особливо зацікавлений у збереженні 
македонії, яка вважалася однією із най-
відсталіших частин югославії [10].

іншим важливим фактором стало те, 
що в урегулюванні конфлікту були кров-
но зацікавлені західні країни, перш за 
все, сша. на сербсько-македонському 
кордоні президент д. Буш розмістив 
контингент військ сша у складі спо-
стережних сил оон і заявив, що якщо 
ці сили будуть атаковані, відбудеться 
військове втручання сша. звісно, для 
сша досить важливою є територіаль-
на цілісність і поліетнічність македонії, 
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яка слугує своєрідним буфером між су-
перечливими інтересами сербії, Болга-
рії, греції та албанії.

у випадку з країнами Балтії не варто 
забувати, що стабільність у цьому регіо-
ні важлива для Європи. крім того, при-
належність балтійських країн до тих чи 
інших союзів – це потенційне питання 
внутрішньої політики не лише росії, 
але й сша.

зіграв свою роль і той факт, що мож-
ливість конфлікту була усвідомлена на 
ранньому етапі. розпад двох великих 
держав – югославії та срср – зумовив 
ряд етнічних конфліктів, і майже кожну 
національну державу, де проживають 
національні меншини, могла спіткати 
доля Боснії чи нагірного карабаху. 

Ще одним важливим фактором ста-
ло й те, що усі три країни розташовані 
у Європі і до подій, які відбувалися від 
самого початку була прикута увага ради 
Європи, оБсЄ та інших впливових між-
народних організацій.

отже, стратегія раннього поперед-
ження успішна лише за дотримання ряду 
умов, зокрема, мир, у країні, де існує не-
безпечний конфліктний потенціал пови-
нен мати велике значення для світового 
співтовариства, насамперед, основних 
гравців сучасних міжнародних відносин; 
самих конфліктних сторін мирне вре-
гулювання етнічних проблем повинно 
мати значну перевагу у порівнянні із вій-
ськовим рішенням; серйозність конфлік-
ту має бути усвідомлена завчасно.

однією із складових превентивних 
заходів є місії збирання фактів. у за-
вдання кожної місії оон входить п’ять 
основних функцій: перевірка правиль-
ності “діагнозу” конфлікту, поставле-
ного секретаріатом оон; обговорення 
прагнень сторін у процесі вирішення 
спору за допомогою оон; виявлення 
загальних інтересів, тобто наскільки 
вірогідним є вирішення спору між сто-
ронами; рекомендації негайної чи дов-
готривалої терапії; винесення вердик-

ту згідно з яким приймається рішення 
щодо заходів застосування [11, с. 29] 

дієвим інструментом превентивної 
дипломатії є розгортання сил оон у 
районах криз. як правило, операції 
там розпочинаються вже після того, як 
розгорівся конфлікт. отже, нагальною 
необхідністю стало планування на ви-
падок виникнення обставин, які потре-
бують превентивного розгортання сил, 
котре може відбуватися як в умовах на-
ціональної кризи, так і при виникненні 
міждержавних спорів, а також з метою 
забезпечення безпеки при наданні гу-
манітарної допомоги, у випадку грубо-
го і масового порушення прав людини, 
особливо національних меншин та ін.

прикладом вдалого превентивного 
розгортання сил оон може бути акція 
в уже згадуваній македонії. новоство-
рена держава у 1992 р. звернулася з про-
ханням до оон щодо розташування на 
своїй території спостерігачів. у грудні 
того ж року рада Безпеки направила 
миротворчий контингент (частину кон-
тингенту сил оон з охорони, сформо-
ваних на початку 1992 р. з метою ство-
рення умов врегулювання конфлікту в 
югославії) на кордон македонії з югос-
лавією та албанією, яка до цього часу 
стежить за подіями в прикордонних 
районах [12, с. 98]. 

отже, ідея створення сил швидкого 
розгортання, які перебувають у розпо-
рядженні ради Безпеки оон, викликає 
значний інтерес. вони можуть стри-
мувати тих, хто прагне конфліктувати. 
Більше того, їх присутність надає ре-
альну силу рішенням ради Безпеки. 

підвищення ефективності превен-
тивної дипломатії оон як складової 
частини миротворчої діяльності вима-
гає зміцнення і консолідації структур 
підрозділів секретаріату оон, які за-
ймаються проблемами підтримання 
миру. з метою опрацювання інформації 
в рамках секретаріату оон діє відділ 
з підтримки миру, а при штаб-квартирі 
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оон ситуаційний центр [13, с. 81]. для 
спостереження за розвитком конфлік-
тних ситуацій у конфліктогенних регіо-
нах світу оон розташовує там свої тим-
часові місії. лише впродовж 1992-1993 рр. 
засновано понад 100 представницьких 
місій та місій спостереження, діяльність 
яких спрямовується на виявлення фак-
тів і одержання інформації [14, с. 338]. 

як зазначалося вище, у погляді ге-
нерального секретаря оон к.аннана 
очевидна новизна підходу до мирот-
ворчості, яка полягає в тому, що пре-
вентивній дипломатії має передувати 
упередження конфліктів, а розгортання 
військ оон з підтримання миру пови-
нно проводиться до виникнення загро-
зи миру [15, с. 74]. проте, варто зазна-
чити, що нова стратегія оон до цього 
часу перебуває на стадії розробки, а її 
правове підґрунтя до сьогоднішнього 
часу незбалансоване. 

превентивна дипломатія та превен-
тивні заходи стали відповіддю на безді-
яльність та безпорадність міжнародного 
співтовариства щодо її реакції на кон-
флікти та спори, в той час коли тради-
ційні дипломатичні та військові засоби 
виявили свою непридатність до нових 
умов. проте, деякі країни, перш за все 
сша, у період адміністрації Б.клінтона, 
пов’язували превентивну дипломатію зі 
стратегією держави [16, с. 84]. 

у свою чергу, превентивна диплома-
тія своєю появою вказала на необхідність 
вироблення нової стратегії забезпечення 
миру, яка вимагає наявності єдиного або 
спільних інтересів, завчасного поперед-
ження та попереджувальних дій, нової 
дипломатії, єдності поглядів щодо ви-
рішення загальних питань, нового про-
цесу прийняття рішень і адекватних 
інфраструктур.

невипа дково у тра вні 2007 р.  у 
Брюсселі відбулася перша сесія спе-
ціальної міжнародної комісії з питань 
превентивної дипломатії бельгійсько-
го інституту EastWest. робота недавно 

створеної комісії являє довгостро-
ковий проект, спрямований на пере-
осмислення підходів до превентивної 
дипломатії в умовах ХХі ст. з метою 
вироблення практичних механізмів 
прийняття ефективних міжнародних 
і внутрішньополітичних рішень у 
найкоротші строки після виникнення 
конфліктних ситуацій [17]. 

у ряді країн відкриваються регіо-
нальні центри оон з превентивної ди-
пломатії. так, у грудні 2007 р. в ашхабаді 
(туркменістан) відкрився центр оон з 
превентивної дипломатії в централь-
ній азії. на його відкритті виступив за-
ступник генерального секретаря оон 
з політичних питань лін пескоу, який 
підкреслив, що “превентивна диплома-
тія це не вибір, а необхідність, адже по-
передження конфліктів обходиться зна-
чно дешевше, ніж їх гасіння. розв’язання 
конфліктів до спалаху насилля – одна із 
самих розумних інвестицій, які ми мо-
жемо зробити” [18]. 

Більшість держав здобули незалеж-
ність, домоглися значних успіхів у по-
будові державних інституцій і мають всі 
можливості для взаємного діалогу і спів-
робітництва. проте, нерідко вияви екс-
тремізму і тероризму, незаконного обігу 
наркотиків і екологічних проблем потре-
бують спільних колективних рішень 

як бачимо, превентивна диплома-
тія має великий потенціал у справі 
врегулювання конфліктів, хоча до не-
давнього часу широко використовува-
лися лише її окремі форми. як цілісна 
система взаємопов’язаних заходів пре-
вентивна дипломатія – це справа сьо-
годення і майбуття.
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Think Tanks – “мозкові”, аналі-
тичні центри, “фабрики думок”, 
що виступають незалежними, 

недержавними, громадськими, дослід-
ницькими організаціями здійснюють 
помітний вплив на суспільно-політичні 
та економічні процеси. вони формують 
громадську і суспільно-політичну думку 
та іноді відіграють роль “п’ятої влади”.

в україні процес створення “неуря-
дових аналітичних центрів” розпочався 
наприкінці 80-х років. на даний момент 
в україні існує близько 43 “фабрики ду-
мок”, які відіграють роль посередників 
між владою та громадськістю, – створючи 
нові можливості для існування відкри-
того громадянського “поінформованого” 
суспільства. в чернівцях роль своєрідно-
го ретранслятора наукових досліджень, 
їх трансформації у доступну, зрозумілу 
широкому загалу, достовірну інформацію, 
відіграє Буковинська партнерська аген-
ція, яку можна віднести до такого роду 
інформаційно-аналітичних центрів, котрі 
діють у тісній співпраці з кафедрою між-
народної інформації нашого університету

в розвинутих країнах аналітичні 
центри є повноправними учасниками 
процесу прийняття політичних рішень 
та складовою політичної еліти. в дано-
му контексті актуальним є досліджен-
ня “глобальні тенденції в аналітичних 

центрах та практична порада” джеймса 
макгенна – доцента з політичних наук 
в університеті вілланова, директора 
програми з аналітичних центрів та гро-
мадянського суспільства в інституті 
зовнішньополітичних досліджень. 

джеймс макгенн переконаний: “ви-
кликом для нового тисячоліття – є кон-
кретизація, задля суспільного блага, по-
тужного джерела знань, інформації та 
асоціативної діяльності зосередженого в 
аналітичних центрах будь-якого регіону…” 

вплив глобалізації на розвиток незалеж-
них “мозкових центрів” став особливо по-
мітним за останні два десятиліття. на даний 
момент географія “фабрик думок” нараховує 
169 держав (близько 5080 think tanks). 

до причин збільшення кількості ана-
літичних центрів вчений відносить ін-
формаційну революцію; кінець урядової 
монополії в інформаційній сфері; кризу 
довіри до державних чиновників; глоба-
лізацію та зростання кількості державних 
та недержавних акторів; потребу в акту-
альній та лаконічній інформації, аналізі в 

“доступній формі та у потрібний час”.
причинами зменшення кількості “фа-

брик думок” виступають: регуляторно-
ворожа політика щодо аналітичних 
центрів та неурядових громадських ор-
ганізацій; зміни фінансових пріоритетів 
в політиці громадських та приватних 
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фінансових організацій; слаборозвинуті 
інституційні можливості центрів; впро-
вадження фінансовими організаціями 
короткотермінових проектів та програм; 
досягнення поставленої цілі аналітичних 
центрів та припинення їх діяльності.

найбільше аналітичних центрів – 
1924 або 37.79%, зосереджено в північ-
ній америці та в західній Європі – 1198 
або 23.58%. чинниками, що впливають 
на розвиток “мозкових центрів” в ін-
ших регіонах автор вважає: демократи-
зацію; потребу в незалежному аналізі 
та відкритій інформації, технологічні 
та комунікаційні здобутки, глобаліза-
цію фінансування неурядових органі-
зацій; відкриті дискусії стосовно про-
цесу прийняття політичних рішень; 
глобальний хід, суть якого подається 
в коментарі економіста дж. стігліца: 

“аналітичні центри повинні досліджу-
вати глобально та діяти локально”.

діяльність локальних аналітичних цен-
трів залежить від регіональної специфіки 
та характеризується низкою особливостей, 
зокрема в західній Європі спостеріга-
ється формальна залежність “мозкових 
центів” від політичних партій. Більшість 
даних інституцій зосереджують свою 
діяльність на дослідженні питань Євро-
пейської інтеграції, трансатлантичних 
відносинах поміж сша та Європою, 
зміні клімату, демократизації та націо-
генезі в країнах, що розвиваються. 

в центральній та східній Євро-
пі, аналітичні центри виникають пе-
реважно за допомогою зовнішнього 
фінансування, з метою інституціона-
лізації економіки та проведенні полі-
тичних реформ в країні.

останніми роками в російській феде-
рації спостерігається посилення ролі цен-
трів, що виникли в часи холодної війни та 
зменшення впливу у здійсненні незалеж-
ного аналізу новоутворених “мозкових 
центрів” під дією регуляторної політики 
володимира путіна та обмеженні західної 
фінансової підтримки. 

азійські центри переважно зосереджені 
на розробці економічних та стратегічних 
проблем, а також займаються питаннями 
регіональної безпеки. незважаючи на той 
факт, що більшість інституцій є урядовими 
або квазіурядовими, аналітичні центри по-
ступово перетворюються у незалежних ак-
торів громадянського суспільства.

в латинській америці “фабрики ду-
мок” переважно концентрують увагу 
на проведенні досліджень у сфері еко-
номічної політики, з прав людини та з 
проблем навколишнього середовища. 

в африці приділяється увага дослі-
дженням з питань економічного розви-
тку регіону, боротьбі зі снідом, кри-
мінальної відповідальності та захисту 
інтелектуальної власності. 

джеймс макгенн пропонує страте-
гію покращення діяльності існуючих 
аналітичних центрів. вона на його дум-
ку передбачає наступне:

вплив уряду на “мозкові центри” та •	
незалежність даних інституцій мають 
бути делікатно збалансованими, зба-
лансованість є ознакою довіри з боку 
політичних діячів та громадськості. 
аналітичні центри повинні бути ка-•	
талізатором розвитку політичних 
альтернатив.
слід позбавитися ілюзії щодо сприйнят-•	
тя центрів як неурядових організацій.
у дослідженнях потрібно відійти від •	
правил: “від узагальнення до конкре-
тизації”, “попит над пропозицією” – 
ставити акцент не тільки на проведен-
ні якісного дослідження, а й на його 
реалізації в політиці. розвивати мере-
жу аналітичних центрів та працювати 
на стабільність, відмовляючись від фі-
лософії “грантової фундації”.
на початку ХХі ст., констатує аме-

риканський дослідник, аналітичні або 
“мозкові” центри, так звані “фабрики 
думок”, повинні стати лаконічними, 
критично мислячими, незалежними 
політичними машинами. 

Ярина Шкоропад
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THInK TanKS anD THE 
TRanSnaTIOnaLIzaTIOn 
Of IDEaS anD InfLuEnCE

The growth of public policy research 
organizations, or think tanks, over the last 
few decades has been nothing less than 
explosive. Not only have these organiza-
tions increased in number, but the scope 
and impact of their work has expanded 
dramatically. This past decade, however, 
has shown a marked decrease in the rate 
of establishment of new think tanks. Still, 
the potential of think tanks to support 
and sustain democratic governments and 
civil societies around the world is far from 
exhausted. Governmental and individual 
policymakers throughout the developed 
and developing world face the common 
problem of bringing expert knowledge 
to bear in governmental decisionmaking. 
The challenge is to harness the vast reser-
voir of knowledge, information, and asso-
ciational energy that exist in public policy 
research organizations in every region of 
the world.

The breadth and scope of this reser-
voir has expanded considerably since 
the 1990s as these think tanks have re-
sponded to the need of policymakers and 
the general public for information that 
is useful, reliable, accessible, and under-
standable. Although this need has been 
an inherent dynamic of the policymak-
ing process, the forces of globalization 
have fostered and markedly accelerated 
the growth of independent think tanks, 
due to those institutions’ unique ability 
to strengthen the research-policy bridge 
and thus facilitate the effectiveness of 
the policymaking process. In this effort, 
they have proliferated, grown in size, 
and solidified their position as integral 
contributors to the policymaking pro-
cess, and developed and strengthened 
ties with other nongovernmental and 
research organizations through the es-
tablishment of state, regional and inter-

national networks. In recognition of the 
increased role, number, and position of 
think tanks, as well as the fact that think 
tanks have received less attention from 
scholars relative to environment, devel-
opment, education and social service ori-
ented NGOs, this report focuses on the 
role of these institutions, as well as their 
role in regional and global networks, in 
order to illustrate the value and utility 
of think tanks to policymakers and the 
public at the regional and global level.

WHAT IS A THINK TANK?

Think tanks or public-policy re-
search institutions are organizations 
that generate policyoriented research, 
analysis, and advice on domestic and 
international issues that enables poli-
cymakers and the public to make in-
formed decisions about public policy 
issues. Think tanks may be affiliated or 
independent institutions and are struc-
tured as permanent bodies, not ad hoc 
commissions. These institutions often 
act as a bridge between the academic 
and policymaking communities, serv-
ing in the public interest as an indepen-
dent voice that translates applied and 
basic research into a language and form 
that is understandable, reliable, and ac-
cessible for policymakers and the public. 
(Think Tanks and Policy Advice in the 
US, Routledge 2007)

2007 GLOBAL SURVEY OF THINK 
TANKS FACT SHEET

The challenge for the new millennium is 
to harness the vast reservoir of knowledge, 
information, and associational energy that 
exist in public policy research organizations 
in every region of the world for public good.

Think Tank Definition
Think tanks or public policy research, 

analysis and engagement institutions are or-
ganizations that generate policy-oriented re-
search, analysis and advice on domestic and 
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international issues that enables policymak-
ers and the public to make informed deci-
sions about public policy. (McGann 2006)

Global Overview
There are 5080 think tanks in the world

Africa 274 (5.39%)•	
Latin America 408 (8.03%)•	
Western Europe 1198 (23.58%)•	
Eastern Europe 483 (9.51%)•	
Asia 601 (11.83%)•	
Middle East 192 (3.77%)•	
North America 1924 (37.79%)•	
united States

There are 1776 think tanks in the US
91% created since 1951•	
More think tanks since 1970 than the •	
previous 50 years
58% established in the last 25 years•	
Number has more than doubled since 1980•	
31% 1981-1990-End of Post WWII •	
consensus & Challenge to the Wel-
fare State
Most of the think tanks that have come •	
into existence in the US since the 1970s 
are specialized
About 1/5 or approximately 350 of the think •	
tanks are located in Washington, DC
More than . are university affiliated•	
Number of think tanks declined over •	

the last 7 years
Reasons for the Growth of Think Tanks
Information revolution•	
End of government monopoly on infor-•	
mation
Complexity and technical nature of •	
policy problems
Size of government and crisis in confi-•	
dence in government officials
Globalization and the growth of state •	
and non state actors
Need for timely and concise informa-•	
tion and analysis “in the right form at 
the right time”
Reasons for the Decline in number of 

Think Tanks Being Established Worldwide
Political and regulatory environment •	
hostile to think tanks and NGOs
Changes in funding priorities by major •	
public and private donors
Underdeveloped institutional capacity•	
Advocacy organizations, for profit con-•	
sulting firms and electronic media are 
replacing some think tanks
Donors funded short term projects and •	
programs instead of strengthening ca-
pacity and building institutions
Institutions have served their purpose •	
and have discontinued their operations

GLOBAL DISTRIBUTION OF THINK TANKS BY REGION
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Africa Asia Eastern Europe Latin 
America

Middle 
East

North 
America

Angola 3 Afghanistan 5 Albania 9 Antigua & 
Barbuda

0 Algeria 4 Canada 94

Benin 4 Australia 26 Armenia 7 Argentina 100 Bahrain 2 Mexico 54
Botswana 3 Bangladesh 34 Azerbaijan 7 Bahamas 1 Cyprus 6 United States 1402
Burkina Faso 10 Bhutan 1 Belarus 6 Barbados 2 Egypt 21 Washington D.C. 374
Burundi 6 Brunei 0 Bosnia & 

Herzegovina
3 Belize 0 Iran 11

Cameroon 10 Cambodia 8 Bulgaria 28 Bermuda 1 Iraq 14 Region Total: 1924
Cape Verde 1 China 73 Croatia 10 Bolivia 27 Israel 35
Central 
African Rep

1 Fiji 1 Czech 
Republic

23 Brazil 38 Jordan 9

Chad 3 Hong Kong 29 Estonia 9 Chile 30 Kuwait 8
Comoros 0 India 122 Georgia 7 Colombia 24 Lebanon 11
Congo 1 Indonesia 19 Hungary 30 Costa Rica 32 Libya 0
Congo, D.R. 4 Japan 103 Kazakhstan 7 Cuba 11 Morocco 9
Côte d'Ivoire 4 Kiribati 0 Kyrgyzstan 5 Dominica 2 Oman 0
Djibouti 0 Laos 2 Latvia 8 Dominican Rep 13 Palestine 17
Equatorial 
Guinea

0 Malaysia 16 Lithuania 10 Ecuador 12 Qatar 0

Eritrea 3 Maldives 6 Macedonia 
(FYR)

10 El Salvador 12 Saudi 
Arabia

3

Ethiopia 16 Marshall 
Islands

0 Moldova 2 Grenada 1 Syria 4

Gabon 1 Micronesia 0 Montenegro 3 Guadeloupe 4 Tunisia 8
Gambia 5 Mongolia 3 Poland 35 Guatemala 10 Turkey 19
Ghana 17 Myanmar 0 Romania 50 Guyana 1 UA.E 4
Guinea 1 Nauru 0 Russia 104 Haiti 2 Yemen 7
Guinea-Bissau 0 Nepal 12 Serbia 20 Honduras 5
Kenya 26 New Zealand 6 Slovakia 11 Jamaica 4
Lesotho 1 North Korea 2 Slovenia 32 Nicaragua 8 Western Europe
Liberia 2 Pakistan 15 Tajikistan 1 Panama 9 Andorra 1
Madagascar 1 Palau 0 Turkmenistan 0 Paraguay 6 Austria 36
Malawi 4 Papua New 

Guinea
2 Ukraine 43 Peru 21 Belgium 49

Mali 6 Philippines 13 Uzbekistan 3 Puerto Rico 5 Denmark 30
Mauritania 0 Samoa 1 St.Kitts-Nevis 1 Finland 26
Mauritius 2 Singapore 6 St.Lucia 1 France 162
Mozambique 2 Solomon Islands 0 St.Vincent 1 Germany 187
Namibia 6 South Korea 29 Suriname 0 Greece 28
Niger 1 Sri Lanka 14 Trinidad & 

Tobago
7 Iceland 7

Nigeria 27 Taiwan 36 Uruguay 8 Ireland 14
Rwanda 1 Thailand 8 Venezuela 9 Italy 87
Sao Tome & 
Principe

0 Tonga 0 Liechtenstein 2

Senegal 11 Tuvalu 0 Luxembourg 3
Seychelles 1 Vanuatu 0 Malta 4
Sierra Leone 1 Vietnam 9 Monaco 0
Somalia 2 Netherlands 54
South Africa 47 Norway 15
Sudan 1 Portugal 19
Swaziland 0 San Marino 0
Tanzania 6 Spain 49
Togo 4 Sweden 69
Uganda 9 Switzerland 72
Zambia 6 United Kingdom 283
Zimbabwe 14 Vatican City 1

Region Total: 274 Region 
Total:

601 Region 
Total:

483 Region Total: 408 Region 
Total:

192 Region Total: 1198

World Total 5080

GLOBAL DISTRIBUTION OF THINK TANKS BY COUNTRY

In the interdependent world of the 21st cen-
tury, direct communication between societies 
in the form of economic exchange, investment, 
mobility of people, transfer of ideas and knowl-
edge have become as important as classical 
state-to-state governmental relations. If a min-
imum of global governance is to be achieved, 
societies have to communicate directly on 

ways and means to reconcile openness with 
control and stability. Think tanks will play an 
increasingly crucial role in contributing to this 
process by providing ideas and by contributing 
to a global network of knowledge transfer.

- Karl Kaiser, Otto-Wolff-Director of the 
Research Institute of the German Council on 
Foreign Relations (DGAP), Berlin
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2007 Trends in Think Tanks and Policy 
Advice

MAJOR FINDINGS

Think tanks have become more active 
players in domestic and foreign policy in 
the last two decades and are now present 
in 169 countries. While the largest con-
centration of think tanks continue to be 
in the US and Western Europe, several 
factors are driving the growth of think 
tanks in other areas of the world.

1) Democratization
Democratization has opened more 

political space to establish think tanks, 
while political and economic reform has 
created a demand for developing more 
detailed policies and regulations.

2) Demands for independent infor-
mation and analysis

More governments, facing increased 
pressure to improve economic and bu-
reaucratic performance, appear to be 
turning to think tanks for evidence and 
independent advice. Government officials 
at all levels are asked to make decisions 
that are informed by research and data.

3) Growth of international actors
The proliferation of state and non-

state actors such as NGOs and IGOs, 
foundations and interest groups have 
created more support and demand for 
think tanks.

4) Technology & communication advances
Better and cheaper technology have 

made it much easier for think tanks to 
operate and publicize their work. The In-
ternet has made it much easier for even 
small think tanks with limited financial 
resources to conduct more extensive re-
search, and organizations can use web-
sites to share their agendas and findings 
outside traditional communication chan-
nels. These changes have helped extend 
the reach and impact of think tanks.

5) Globalization of NGO funding
Governments, foundations and inter-

est groups are becoming more active and 

diverse in supporting policy oriented re-
search and analysis by think tanks across 
most regions of the world.

6) More open debate about govern-
ment decision making

Interest groups and public citizens 
are less deferential to allowing govern-
ments to monopolize decision mak-
ing, which has put a premium on more 
open discussion of issues and policy op-
tions. Key players are less likely to accept 
government information and rationales, 
creating a demand for more independent 
sources of analysis. Global policy and ad-
vocacy networks have increased the pow-
er and influence of these organizations.

7) More complex and high pressure issues
Think tanks can sometimes be more 

flexible and adept than governments at ad-
dressing high-profile, sensitive, cross-cut-
ting issues under severe time constraints. 
Sometimes governments actively seek 
input from think tanks to help facilitate 
more efficient decision making on contro-
versial topics, or even when their ideas are 
not formally sought, think tanks can be in 
a position to produce policy options that 
are more publicly accessible, pithier and 
available more quickly than those gener-
ated by a more complex official govern-
ment inter-agency process.

8) Going Global
Think tanks are increasingly adopt-

ing a global presence, perspective and 
audience. The economist George Stiglitz 
commented that think tanks must “scan 
globally and act locally” if they are to be 
effective in today’s policy environment. 
This trend is driven, in part, by transna-
tional issues such as global warming, pro-
liferation of weapons of mass destruction, 
pandemics and terrorism. A number of 
global think tanks (Carnegie Endowment 
for International Peace and the Interna-
tional Crisis Group) have emerged in re-
cent years which are designed to address 
global issues and serve a global audience 
of policymakers.
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REGIONAL HIGHLIGHTS

While all think tanks perform the 
same basic function i.e., to bring knowl-
edge and expertise to bear on the policy-
making process not all think tanks have 
the same degree of financial, intellectual 
and legal independence. There is also deal 
of regional variation in the number, expe-
rience, depth and focus of think tanks.

Western Europe
Western Europe has the most devel-

oped and largest number of think tanks 
outside the United States. While think 
tanks in Europe are numerous they are 
not very diverse. Many remain formally 
linked to political parties. Until recently 
most think tanks operated as adjuncts to 
political parties but major changes have 
taken place sparked in part by creation 
of independent think tanks in Eastern 
and Central Europe. Most of these think 
tanks focus on European integration, 
US-European transatlantic relations, or 
topical issues such as climate change; in 
recent years, many of the top European 
think tanks have expanded work on de-
mocratization and nation-building in 
the developing world. Just a few have the 
breadth to track a wide range of economic, 
political and security issues from a global 
perspective. European think tanks have 
enjoyed better access to policymakers than 
many counterparts elsewhere in the world, 
although some now are attempting to reach 
out to even wider audiences in business, 
the media and citizens to participate in the 
public debate. Ironically, very few institu-
tions in Europe are organized to conduct 
research on issues facing the European 
Union as a whole but rather approach these 
issues from a state-centric perspective.

Central and Eastern Europe
Eastern European think tanks have 

emerged more recently – often with the 
assistance of outside organizations – pri-
marily with an aim at institutionalizing 
economic and political reforms at home. 

A vibrant and innovative community 
of think tanks now exist in this region 
which are sharing their experiences with 
emerging think tanks in the Balkans and 
Eurasia. Issues of independence, capacity 
and sustainability are challenging these 
institutions as political tides shift and 
they move from start-up organizations 
to established institutions in post com-
munist societies. Much of the focus has 
shifted away from international donors as 
means of support to national and regional 
(EU and NATO) sources of support.

Russian Federation
Several prominent and well established 

Russian think tanks that date back to the 
Cold War days that survived the transition 
are still active today. In the post communist 
period a new group of think tanks emerged 
with a new generation of scholars. A highly 
educated cadre of researchers and increas-
ingly stable economic conditions make for 
a conducive environment for think tanks 
to operate. Unfortunately, the opening and 
independence of the1990s has faded in the 
face of more active and centralized govern-
ment decision making on economic, po-
litical, and foreign policy issues. Vladamir 
Putin’s use of legal and extralegal means to 
limit the role and influence of think tanks 
has served to stiffle independent analysis 
in Russia. So the positive developments are 
offset by the significant constraints placed 
on the funding and operation of NGOs. In 
addition, the decline in Western financial 
support for think tanks is having a nega-
tive impact on the younger and more in-
dependent thinking policy research orga-
nizations. In addition, non-governmental 
indigenous support is not rising at a rate 
fast enough to make up for the loss of pub-
lic and private support from the West.

Asia
Asian think tanks often focus on eco-

nomic, strategic and security issues within 
the region, yet they sometimes are more 
constrained than their European counter-
parts because of their close ties to govern-
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ment. Southeast Asian think tanks are at 
the forefront of efforts to build stronger 
regional networks among such research or-
ganizations particularly in the areas of eco-
nomics and security. Public policy research 
organizations have grown quite rapidly and 
are now playing a significant role in public 
debate and discussion in their respective 
countries. While many of these organiza-
tions started out as governmental or quasi-
governmental entities they have slowly 
moved out of the orbit of government and 
become independent actors in civil society. 

Latin America 
Some of the most prominent and long-

standing Latin American think tanks focus 
on development issues, economic policy, hu-
man rights and the environment. Domestic 
security issues such as violent crime and 
criminal gangs are increasing and many 
think tanks are coming on-line to address 
these problems. The think tanks that are 
focused on security issues often have more 
links to official government military organi-
zations. Latin American has one of the most 
stable yet evolving think tank communities 
in the developing world.

Middle East
The most prominent Middle East think 

tanks have focused largely on state-to-state 
security issues within the region over the 
last several decades. There has been less fo-
cus to date on domestic political and eco-
nomic issues, which can reflect government 
unease about implicit criticism of policies. 
The number of independent think tanks 
has grown in recent years but they tend to 
have a limited degree of freedom and not 
much financial or political support.

Africa
African think tanks generally are more 

limited in number, experience, and re-
sources than their counterparts in other 
regions, and the focus more often is on 
domestic issues such as economic develop-
ment, health (AIDS), policing and crime 
prevention rather than on regional secu-
rity and economic issues. The issues of in-

dependence, sustainability and intellectual 
capital flight are prevalent in the region. To 
address these problems, public and private 
donors have begun to support efforts to 
strengthen indigenous research and insti-
tutional capacity.

EMERGING ISSUES AND TRENDS

There are a number of issues/trends 
facing think tanks that have not received 
as much attention in comparison to other 
NGOs. Outlined below are a few potential 
areas of inquiry that I feel require addi-
tional research and debate:

Outputs vs. Impact•	 . Historically think 
tanks have placed a focus on outputs 
over impact. How do think tanks mea-
sure their impact? For many institu-
tions, it is limited to the numbers of 
books and policy briefs produced rath-
er than providing the impetus for new 
legislation or changes in policy. This is 
issue is further complicated by donors 
who are increasingly interested sup-
porting “high impact” policy research.
Influence and Independence•	 . As inde-
pendent think tanks become more es-
tablished some appear to be losing their 
voice and independence along the way. 
Managing the tensions associated with 
relevance, influence and independence 
is a delicate balancing act that must be 
carefully managed if think tanks are to 
maintain their credibility with policy-
makers and the public.
Catalysts for Change•	 . It bears watching 
to see to what extent think tanks become 
a prime platform for opposition political 
players to develop policy alternatives and 
provide a home for those out of power. 
How well will the think tanks that were 
created during the wave of democratiza-
tion in the late 80’s and 90’s fair when the 
tide turns in the other direction?
NGO Push Back•	 . Some governments 
have been tightening restrictions on 
foreign support for NGOs operating in 
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their country, which potentially may ex-
tend to limit foreign support for think 
tanks. In addition, registration laws and 
other bureaucratic measures have been 
implemented in order to limit the politi-
cal space in which these groups operate 
and limit their numbers and influence.
Phantom NGO Think Tanks•	  Govern-
ments are creating think tanks that are 
designed to appear to be non-govern-
mental organizations but are in fact 
arms of the government. Likewise, cor-
porations and individuals have estab-
lished think tanks to promote their spe-
cial interests. This trend raises concerns 
about a lack of transparency and private 
interest masquerading as public interest.
General vs. Specific Focus•	 . Many prom-
inent think tanks have incentives to 
move away from general, comprehen-
sive research work to focus on more 
narrow projects that are geared toward 
the interests of a specific patron or in-
terest group, and it will be interesting to 
track this trend and assess its impact on 
think tanks and policy advice.
Hybrids•	 . As think tanks have faced new 
challenges in the societies in which they 
operate they have adapted and created 
hybrid institutions. More and more 
think tanks are a blend of organization-
al types (part academic research center, 
consulting firm, and advocacy group 
and policy enterprise) and the roles of 
key staff have changed. Today the staff 
of think tanks must be comprised of 
multifaceted individuals who are part 
scholar, journalist, marketing executive 
and policy entrepreneur.
Sustainability and Institutional Capac-•	
ity. Much of the funding for think tanks 
in developing and transitional countries 
has been in the form of start-up grants 
from international public and private 
donors that were followed by a series of 
project specific grants which made it dif-
ficult for institutions to develop a strong 
institutional capacity. In many countries 

of the world the development of indig-
enous, non-governmental sources of 
funding is limited and underdeveloped. 
Additionally, the seeding of a host of 
small, specialized think tanks by public 
and private donors rather than support-
ing a few multi-purpose, policy oriented, 
think tanks may prove to be unsustain-
able over time. What impact will this 
lack of indigenous support and insti-
tutional capacity have on these newly 
created think tanks and their ability to 
respond to an array of policy problems 
facing these countries?
Partisan vs. Non-partisan•	 . Some think 
tanks attempt to advance the philoso-
phies of a specific ideological group, 
while others try to create a space for less 
partisan explorations of policy alterna-
tives. The public in the US appears to 
be growing weary of the partisan bick-
ering in Washington, DC and are now 
expecting policymakers to move from 
stalemate to action on key policy issues. 
Those think tanks that have become 
caught up in this “war of ideas” may find 
themselves being viewed by the public as 
part of the problem rather than a cred-
ible and constructive force in the policy 
making process.
Relevance vs. Rigor•	 . There is a tension 
that faces all think tanks which must 
be balanced: the need to produce aca-
demic quality research that is under-
standable and accessible to policymak-
ers and the public.
Think tank networks•	 . Numerous think 
tanks are trying to cultivate stronger 
ties to counterpart organizations within 
their region and across the world, and 
it will be interesting to see if these net-
works coalesce around particular topics, 
regions, or ideological views.
Supply vs. Demand•	  Much of the support 
for think tanks in developing and transi-
tional countries has been for improving 
the quality and supply of policy research 
not enough emphasis has been placed on 



66

с успільно-політичний ж урна л

Форум № 2 (5) / 2007

how to increasing the appreciation and 
utilization of policy research by policy 
makers, the media and the public.
Impact of the Internet.•	  The internet is 
having a profound impact on think 
tanks and policy advice as it is for all or-
ganizations whose mission is centered on 
ideas and information. The issues raised 
by the internet and how it influences the 
creation, dissemination and discussion 
of public policy issues are a few areas 
that require our attention.

CONCLUSIONS

The on-going challenge for think tanks 
is to produce timely and accessible policy 
oriented research that effectively engages 
policymakers, the press and the public on 
the critical issues facing a country. Gone 
are the days when a think tank could op-
erated with the motto “research it, write it 
and they will find it” Today, think tanks 
must be lean, mean, policy machines. The 
Economist described “good think tanks” as 
those organizations that are able to com-
bine “intellectual depth, political inf lu-
ence, and flair for publicity, comfortable 
surroundings, and a streak of eccentricity.” 
Those who fail to organize and integrate 
these qualities into their think tank will 
become known for their “pedantry, irrele-
vance, obscurity, poverty and conventional-
ity.” Many think tanks have already success-
fully met this challenge and are now playing 
a critical role bridging the divide between 
the academic and policies communities and 
policy makers and the public.

For all the reasons outlined in this report, 
the role and importance of independent 
think tanks will continue to grow. Clearly 
there is no shortage of policy challenges at 
the national, regional and global level. The 
world we live in can be characterized by 
what someone described as “The Four Mo-
res.” More issues, more actors, more compe-
tition and more conflict. Over the last 10-15 
governments and civil society groups have 

come to rely on thinks tanks for ideas and 
advice and I am confident that this tend will 
continue well into the future.

Think Tank and Civil Societies Program
The Think Tanks and Civil Societies 

Program (TTCSP) examines the role policy 
institutes play in governments and in civil 
societies around the world. Often referred 
to as the “think tank’s think tank,” TTCSP 
examines the evolving role and character of 
public policy research organizations. Over 
the last 20 years the Think Tanks and Civil 
Societies Program has laid the foundation 
for a global initiative that will help bridge 
the gap between knowledge and policy in 
critical policy areas such as international 
peace and security, globalization and gov-
ernance, international economics, envi-
ronment, information and society, poverty 
alleviation and health. This international 
collaborative effort is designed to estab-
lish regional and international networks of 
policy institutes and communities that will 
improve policy making and strengthen 
democratic institutions and civil societies 
around the world. The Think Tanks and 
Civil Societies Program works with some 
of the leading scholars and practitioners 
from think tanks and universities in a va-
riety of collaborative efforts and programs. 
If you would like additional information 
about our publications and programs con-
tact JM@fpri.org.

James McGann is an FPRI senior fellow 
and director of its Think Tanks and Civil 
Societies Program. He is also an assistant 
professor of Political Science at Villanova 
University and president and founding 
partner of McGann Associates, a program 
and management consulting firm special-
izing in the challenges facing think tanks, 
policymakers, international organizations 
and philanthropic institutions.

Dr. McGann has served as a consultant 
and advisor to the World Bank, United Na-
tions, United States Agency for Internation-
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al Development, Soros, Hewlett and Gates 
Foundations and foreign governments on 
the role of nongovernmental, public policy 
and public engagement organizations in 
civil society. He has served as the senior 
vice-president for the Executive Council 
on Foreign Diplomats, the public policy 
program officer for The Pew Charitable 
Trusts, the assistant director of the Insti-
tute of Politics, John F. Kennedy School of 
Government, at Harvard University, and a 
senior advisor to the Citizens Network for 
Foreign Affairs and the Society for Interna-
tional Development.

Among Dr. McGann’s publications are 
Competition for Dollars, Scholars and In-
fluence In The Public Policy Research In-
dustry (University Press of America 1995), 
The International Survey of Think Tanks 
(FPRI, 1999), Think Tanks and Civil Societ-
ies: Catalyst for Ideas and Action, co-edited 
with Kent B.Weaver (Transaction Publish-
ers 2000), Comparative Think Tanks, Poli-
tics and Public Policy (Edward Elgar 2005), 
Think Tanks and Policy Advice in the U.S: 
Academics, Advisors and Advocates (Rout-
ledge, 2007), Think Tanks Catalysts for 
Democratization and Development (Forth-
coming) and Global Trends and Transitions: 
2007 Survey of Think Tanks.

THINK TANKS AND POLICY ADVICE 
IN THE US

Academics, Advisors and Advocates
Routledge Research in American Politics
James G. McGann, Foreign Policy Re-

search Institute, Philadelphia, USA
This volume chronicles and analyzes 

the development of think tanks and public 
policy research organizations, while explor-
ing the impact think tanks have on politics, 
public policies, and governance in the US.

Think Tanks and Policy Advice in the US 
investigates the distinctive nature of thirty 
leading think tanks in America, while cap-
turing the political and intellectual ecology 

of the more than 1,500 think tanks in the 
US. Presidents from twenty think tanks have 
contributed insightful essays that examine 
he role, value, and impact of these organiza-
tions on a national and global level. The book 
examines a range of key factors (partisan 
politics; growth of liberal and conservative 
advocacy groups; restrictive funding poli-
cies of donors; growth of specialized think 
tanks; narrow and short-term orientation of 
Congress and the White House; tyranny of 
myopic academic disciplines; and the 24/7 
cable news networks) which have impacted 
on the ability of think tanks to provide in-
dependent analysis and advice.

This text fills a gap in the available litera-
ture and will serve as a valuable reference tool 
for policy makers, the media, and researchers 
in the fields of public policy, political science, 
and American politics more generally.

Twenty essays by the Presidents of some 
of the leading think tanks in the US are fea-
tured in this work:

Christopher DeMuth – President, Amer-
ican Enterprise Institute

Edward P. Djerejian – Founding Direc-
tor, Baker Institute

Strobe Talbott – President of The Brook-
ings Institution

John Podesta – President and CEO, Cen-
ter for American Progress

Tim Roemer – President, Center for Na-
tional Policy

John J. Hamre – President and CEO, Cen-
ter for Strategic and International Studies

Richard n. Haass – President of the 
Council on Foreign Relations

Ellen Laipson – President and CEO, 
Henry L. Stimson Center

Edwin feulner – President of the Heri-
tage Foundation

John Raisan – Director, Hoover Institu-
tion, Stanford University

Herbert I. London – President, Hudson 
Institute

C. fred Bergsten – Director of the Insti-
tute for International Economics

John Cavanagh – Director, Institute for 
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James G. McGann, Erik C. Johnson, 
Comparative Think Tanks, Politics and 
Public Policy, Edward Elgar Pub, March 
2006

James G. McGann is Senior Fellow and 
Director of the Think Tanks and Civil Soci-
eties Program at the Foreign Policy Research 
Institute and Assistant Professor of Political 
Science at Villanova University, US. Erik C. 
Johnson is Knowledge Management Officer 
at the World Bank Institute, US.

Contents: 1. Introduction 2. Think Tanks 

and Governance 3. Think Tanks, Politics and 
Public Policy in the Americas 4. Comparative 
Politics and Policy Advice in Europe 5. Com-
parative Politics and Policy Advice in the 
Asia Pacific Region 6. Comparative Politics 
and Policy Advice in Africa 7. Comparative 
Politics and Policy Advice in the Middle East 
8. Concluding Remarks 9. Data Appendix.

Independent institutes conducting pol-
icy research, analysis and public dialogue, 
or think tanks as they are more commonly 
known, are one of the leading catalysts for 

Policy Studies
Togo D. West Jr. – President and CEO, Joint 

Center for Political and Economic Studies
John C. Goodman – President, National 

Center for Policy Analysis
Dimitri K. Symes – Founding President, 

Nixon Center
David W. Lyon – President and CEO, 

Public Policy Institute of California
James Thomson – President of the Rand 

Corporation.
Phillip Sharp – President, Resources for 

the Future
Robert D. Reischauer – President, Ur-

ban Institute

Selected Contents: Introduction 1. 
Think Tanks and Policy Advice in the 
United States 2. History of Think Tanks in 
the United States 3. Think Tanks Defined 
4. Marketing, Public Relations and Public 
Engagement 5. Measuring the Influence 
of Think Tanks 6. Think Tanks Funding 
7. Current Trends Facing Think Tanks 8. 
Conclusion 9. Recommendations 10. Es-
says on Value, Role and Impact of Think 
Tanks Appendix A: U.S. Think Tanks 

- The Global Context Appendix B: U.S. 
Think Tanks in Brief

March 2007: 216x138: 108pp
Hb: 978-0-415-77228-0: £65.00
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ideas and action in civil societies around the 
world. Examining the role of think tanks in 
the policy formulation process, this ground-
breaking study provides the first system-
atically comparative and methodologically 
rigorous map of such organizations and the 
social, political, legal and economic condi-
tions that shape their work.

Once found only in advanced in-
dustrial democracies, think tanks now 
provide information and advice for poli-
cymakers in countries as diverse as In-
dia, Lebanon, Chile, Bulgaria, Germany, 
Senegal and Thailand. using case stud-
ies of 20 countries across five regions 
of the world (africa, the Middle East, 
the americas, Europe and asia), James 
McGann and Erik Johnson explore how 
the environments in which think tanks 
operate serve to expand or constrict their 
autonomy and influence. They also sug-

gest ways donors, policymakers and in-
ternational organizations can ensure the 
viability and sustainability of these im-
portant organizations.

With incisive analysis and cogent rec-
ommendations for how to seed and sustain 
independent think tanks around the world, 
this volume will be of great interest to those 
involved with think tanks themselves, as 
well as public policy and political science 
scholars, international development agen-
cies and policymakers around the world. 
The Comparative dimensions of the book 
will have considerable appeal among stu-
dents of comparative politics, public policy 
and international affairs.

Order online at: Comparative Think 
Tanks, Politics and Public Policy http://
w w w.eelgar.co.uk/Bookentry_Main.
lasso?id=2756 
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у новітній європейській історії 
невід’ємне тло національних 
рухів складають нація і на-

ціоналізм. можна не погоджуватись з 
минулими і сучасними хроніками на-
ціоналізму, критикувати його роль і 
водночас навішувати добрі, чи не дуже, 
епітети на різні спільноти, особистості 
чи націю. комусь це подобається, але 
такі уподобання не слід змішувати з 
науковим підходом до проблеми. на-
уковий підхід полягає у поясненні ре-
альних історичних і політичних змін, 
а тому вчені намагаються досягти 
об’єктивного їх висвітлення. 

нині з’явилася значна кількість на-
укових праць і стали доступними для 
українських дослідників ті праці за-
хідних вчених, які раніше не видава-
лись і не завозились в україну – про 
національні рухи, нації і націоналізм. 
деякі вчені демонструють теоретич-
не бачення, методологічні підходи до 
проблеми, а далі ілюструють узагаль-
нення емпіричними фактами; інші по-
чинають з аналізу емпірії, переходять 
до ширших висновків, маючи на меті 
не творення теорії національних рухів, 
а вивчення джерел, теорій проблеми, 
ефективності використаних методів, 
які дозволяють класифікувати й оці-
нювати досвід появи національних 
рухів як процесу, що проходить у меж-
ах глобальної соціальної і культурної 
історії. тобто, проблему розглядають 
не як безліч одиничних і неповтор-

них подій, а як частину масштабної 
трансформації суспільств, що містить 
контрольовані узагальнення. 

такий підхід властивий вченому, 
епохи о. дубчека і його комунізму з 
людським обличчям, – мирославу Хроху, 
який здійснив революційне історико-
соціологічне порівняльне дослідження 
на прикладі своєрідних національних 
рухів у малих країнах центральної і 
східної Європи [1]. у складних умовах 
м. Хрох зробив акцент на відмінностях 
історичних періодів, у межах яких від-
бувалися ці рухи, і які е. геллнер від-
кидав як несуттєві [2], та на їх різних 
соціальних основах і економічних об-
ставинах. на противагу е. геллнеру він 
вважав, що нації – реальне антрополо-
гічне утворення, а зв’язок між піднесен-
ням національних рухів і сучасним ін-
дустріальним суспільством донині був 
слабким. м. Хрох проаналізував процес 
розбудови націй, обґрунтував погляди 
на період від появи національних рухів 
до сформованих націй, наголосив, що 
нація – безперечно не вічна категорія, а 
продукт тривалого і складного проце-
су розвитку Європи [3, с. 98]. він довів, 
що цей процес йшов двома різними (і в 
часі) етапами. перший – з середніх віків 
– дав два різні наслідки, які стали від-
правними точками для другого етапу – 
переходу до капіталістичної економіки 
і громадянського суспільства [4]. шлях 
до сучасної нації почався в одній з двох 
полярних соціально-політичних ситуа-
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цій. у західній Європі – у великобрита-
нії, франції, іспанії, португалії, швеції, 
нідерландах, – та й далі на схід – у поль-
щі, рання сучасна держава (чи абсолю-
тистська, чи станово-представницька) 
виникла в умовах панування однієї ет-
нічної культури. 

подібну думку підтримує і Б. ан-
дерсон, зазначаючи, що пізньофео-
дальний режим змінювався – шляхом 
реформ чи революцій – на сучасне 
громадянське суспільство, паралельно 
з формуванням національної держави 
як спільноти рівноправних громадян. 
з іншого боку, на більшій частині 
цсЄ чужоземні правителі домінува-
ли над етносами, що жили компактно, 
але не мали власної знаті, політичної 
єдності та тривалої літературної тра-
диції. так, у нього статус не домінант-
ної етнічної групи асоціюється із зем-
лями східної та південно-східної 
Європи – з долею естонців, українців, 
словенців, сербів тощо [5, с. 23]. по-
дібні спільноти були й у західній та 
південно-західній Європі, але біль-
шість з них поглинули середньовічні 
чи раннього нового часу держави, хоч 
значна кількість окремих стародавніх 
культур у процесі інтеграції зберегла 
самобутність – ірландська, каталон-
ська, норвезька тощо. у південно-
східній Європі аналогічний приклад 
представляє грецька культура. 

отже, якщо порівняти сфери дії на-
ціональних рухів у західній і східній 
Європі в XIX ст., то кількість старо-
давніх культур буде приблизно рівною. 
але це співвідношення змінюється, 
якщо зважити скільки автономних се-
редньовічних культур були інтегрова-
ні чи знищені в кожному з двох регіо-
нів, адже на заході лише деякі з таких 
культур збереглися і спонукали появу 
наступних національних рухів, а інші 

– нижньонімецька, арабська, прован-
сальська тощо – не відіграли подібної 
ролі. зокрема, західні монархії були 

більше здібні і придатні до поглинання 
недержавних культур і етнічних спіль-
нот, ніж імперії габсбургів, романових 
чи оттоманська. відомо і ряд пере-
хідних типів, коли етнічні спільноти 
мали власний правлячий клас, але не 
мали спільної державності: це німці й 
італійці, а згодом – після поділу речі 
посполитої – поляки [6, с. 25]. 

уряди старої Європи не визнавали 
прав народів на національне самовиз-
начення, а народи цих прав за собою не 
утверджували. так само і межі держав 
прокладались, виходячи з інтересів 
правлячих династій, і, незважаючи на 
інтереси націй; управління повсюд-
но здійснювалося без урахування по-
бажань населення. там, де всі свободи 
були придушені, за необхідності, знева-
жались і вимоги національної незалеж-
ності. поділ польщі – акт бездумного, 
безсоромного насильства, став наругою 
і над патріотичними почуттями наро-
ду, і над публічним правом. уперше в 
новій історії спільними зусиллями во-
рогів була поділена вся територія і весь 
народ значної держави. “жодна мис-
ляча чи чесна людина, – писав е. Берк, 

– не визнає цей поділ справедливим, не 
зможе думати про нього без передчуття, 
що якраз від нього для всіх країн підуть 
великі нещастя” [7, c. 112]. 

цю думку далі розвинув лорд актон 
(неаполітанець, перший з призначених 
королем англії католицьких профе-
сорів історії в оксфорді): “цей сумноз-
вісний захід, який став найреволюцій-
нішим виявом старого абсолютизму, 
покликав до життя в Європі теорію 
національного самовизначення, не 
цілком усвідомлене почуття – на полі-
тичну вимогу. тоді з’явилася нація, яка 
вимагала повернути їй її державність, 

– душу, якщо можна так виразитися, 
що прагнула тілесного вияву, мріяла в 
заново знайденому тілі розпочати нове 
життя; вперше тоді пролунав крик на-
ціонального розпачу, вперше пролу-
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нало твердження про те, що рішення 
держав несправедливе, що вони пору-
шили всі допустимі межі, в результаті 
чого цілий народ втратив право жити 
незалежною спільнотою. але перш, 
ніж ця законна вимога знову була ді-
єво протиставлена незліченним силам 
супротивників; перш, ніж народ, пере-
живши останній з трьох поділів, побо-
ров стійку звичку до покори, зібрався з 
духом і піднісся над тим презирством, 
яке накликала на польщу її політич-
на плутанина, – повинна була бути 
зруйнована стара європейська система, 
звільнивши місце народженню нового 
світового порядку” [8, с. 169].

стосовно ситуацій другого типу, то 
початком нового етапу розбудови на-
цій можна вважати той момент, коли 
окремі групи в межах не домінантної 
етнічної спільноти почали обгово-
рювати власну етнічну належність і 
сприймати свою етнічну групу як таку, 
що має шанси стати в майбутньому 
повноцінною нацією. в певний момент 
вони усвідомили ті риси, яких бракує 
їх майбутній нації, і доклали зусиль, 
щоб сформувати деякі з них, переко-
нуючи співвітчизників у важливості 
свідомої належності до нації. м. Хрох 
називає ці організовані спроби здо-
буття всіх атрибутів повноцінної нації 
(які не завжди успішні) національним 
рухом [4, c. 19].

сучасна тенденція розглядати на-
ціональні рухи як націоналістичні веде 
до певних спотворень. адже націона-
лізм – світогляд, що надає абсолютний 
пріоритет цінностям нації над всіма 
іншими цінностями й інтересами. у 
цсЄ XIX – XX ст. багато патріотів – 
учасників національних рухів були 
дуже далекі від того, щоб їх вважати на-
ціоналістами. цей термін важко вжи-
ти до таких типових представників на-
ціональних рухів, як норвезький поет 
вергелані, що прагнув створити мову 
для своєї країни, польський письмен-

ник міцкевич, що прагнув звільнення 
батьківщини, її відновлення в історич-
них межах і розбудови, чи навіть чесь-
кий учений масарик, що, віддавши 
все життя боротьбі проти чеських на-
ціоналістів, сформулював і реалізував 
програму національного суверенітету. 
націоналізм був лише однією з бага-
тьох форм національної свідомості, що 
народжувалась у цих рухах, хоч іно-
ді і ставав потужною силою у своєму 
регіоні, але класичні національні рухи 
мали інші програми, які містили ви-
моги щодо трьох головних проблем 
національного буття: розвитку наці-
ональної культури, котра базувалася  
на місцевій мові й її звичному, повсяк-
денному використанні в освіті, управ-
лінні й економіці; громадянських 
прав і політичного самоврядування 

– у формі автономії чи незалежності 
(в разі нагальної потреби); створення 
завершеної соціальної структури, що 
пронизує всю етнічну групу і сформо-
вані еліти, класи чиновників, підпри-
ємців, а коли необхідно, вільних селян 
і організованих робітників. відносні 
пріоритети і час здійснення всіх трьох 
видів вимог у кожному випадку різні, 
але траєкторія будь-якого національ-
ного руху вичерпувалася тоді, коли всі 
вони були виконані. деякі національ-
ні рухи відразу боролись за незалеж-
ність: норвежці, болгари, греки і серби 
[9, с. 22-30]. Більшість рухів прийшла 
до цього у надзвичайних умовах пер-
шої світової війни (чеський, фінський, 
естонський, латвійський і литовський), 
а деякі (словенський, білоруський) вза-
галі не ставили такої мети. каталонці 
дають постійний приклад того, як на-
віть могутній національний рух може 
обходитись без вимоги здобуття своєї 
незалежної державності [10, с. 116-117].

від формування конкретного наці-
онального руху і до його завершення 
вчені виділяють три структурні фази, 
щодо характеру і ролі діючих у них сил 
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та ступеня національної самосвідомос-
ті, що розвивається у межах етнічної 
групи як цілого. у початковий період 
(фаза а) енергія активістів національ-
ного руху спрямовувалась на ретельне 
вивчення мовних, культурних, соціаль-
них і деколи історичних рис не доміну-
ючої групи, а також на закріплення цих 
фактів у свідомості співвітчизників, 
хоч вони не наполягали, що це пізнан-
ня є специфічною національною потре-
бою; деякі з них не вірили в те, що з їх 
етнічної групи може розвитися нація. 
у другому періоді (фаза в), виникало 
нове покоління активістів, які намага-
лися завоювати більше прихильників з 
числа представників своєї етнічної гру-
пи, реалізувати плани щодо створення 
майбутньої нації, за допомогою патрі-
отичної агітації, покликаної пробуди-
ти в них національну самосвідомість. 
поступово маси почали сприймати 
пропаганду. коли більшість населення 
перейнялась національною ідентич-
ністю, сформувався масовий рух (фаза 
с) і соціальна структура, а далі рух 
почав поділятися на консервативно-
клерикальне, ліберальне і демократич-
не крила, кожне з яких діяло за свою 
власною програмою [1, с. 47].

означена періодизація національ-
них рухів спрямована на вдумливе їх 
співставлення – отже, на досягнення 
чогось більшого ніж простий синхрон-
ний розгляд тих процесів, що одно-
часно відбувалися в різних частинах 
Європи ХХ ст., – тобто дослідження 
подібних форм і фаз історичного роз-
витку національних рухів. м. Хрох 
пропонує для порівняння різних наці-
ональних рухів визначити певні пара-
метри і поняття. виходячи з системно-
го методологічного підходу та широко 
застосовуючи компаративний метод, 
вчений вважає, що чим складніший 
феномен порівняльного дослідження, 
тим більше потрібно таких параметрів. 
але доцільнішими є поступові дії, об-

робка результатів порівняння крок за 
кроком, ніж одночасне використання 
великої кількості параметрів. так, він 
зазначає найбільш важливі орієнти-
ри: соціальна належність і розподіл 
по території країни провідних патріо-
тів і активістів; роль мови як символу 
і способу ідентифікації; місце театру, 
музики, фольклору у національних 
рухах; висування чи замовчування ви-
мог громадянських свобод; значення 
історичної свідомості; стан шкільної 
освіти і ступінь грамотності членів ет-
нічної групи; участь церкви і вплив ре-
лігії; внесок жінок як активісток руху і 
символу його зрілості. крім цього, пев-
не значення для типології національ-
них рухів у цсЄ (і не лише там) має 
співвідношення між переходом у фазу 
в і фазу с, з одного боку, та переходом 
до конституційного суспільства з його 
рівністю всіх перед законом; з іншого 
боку, – процес, що часто визначається 
як момент буржуазної революції. по-
різному поєднуючи ці дві лінії змін, 
представлені вченим [4, с. 100-103], 
можна шляхом компаративного аналі-
зу виділити чотири типи національних 
рухів у центрально-східній Європі:

по-перше, зародки національної агі-
тації (фаза в) виникають при старому 
абсолютистському режимі, а масовості 
вона набуває в час революційних змін 
політичної системи, коли з’являється 
організований робітничий рух. лі-
дери фази в створювали національні 
програми в умовах політичної кризи. 
так, проходила чеська агітація у Боге-
мії, розвиток угорського і норвезького 
рухів, які вступили у фазу в на зламі 
1800 р. норвезькі патріоти домоглися 
реальної конституції і декларації неза-
лежності в 1814 р., а чехи й угорці у час 
революцій 1848 р.

по-друге, національна агітація 
велась за старого режиму, а перехід 
до масового руху (фаза с) стався піс-
ля конституційного перевороту. по-
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яву цієї фази викликав новий рівень 
економіки (литва, латвія, словенія, 
Хорватія) чи іноземне панування 
(словаччина, україна). у Хорватії 
фаза в почалась у 1830-х, у словенії 

– 1840-х, у латвії – в кінці 1850-х, а в 
литві – на початку 1870-х рр.; відпо-
відно фази с Хорватія досягла у 1880-х 
рр., словенія – у 1890-х рр., а латвія 
і литва лише в революції 1905 р. на-
сильницька мадяризація словаччини 
після 1867 р. загальмувала її перехід 
у фазу с, як і деспотична русифікація 
на україні.

по-третє, національний рух був ма-
совим вже за старого режиму, тобто 
до формування громадянського сус-
пільства чи конституційного порядку. 
рухи цього типу привели до збройних 
повстань на територіях оттоманської 
імперії в Європі – у сербії, греції і Бол-
гарії [9, с. 66-95].

по-четверте, національна агітація 
вперше виникла в конституційних умо-
вах, при розвиненому капіталістично-
му устрої у західній Європі. одні націо-
нальні рухи цього типу змогли досягти 
фази с досить рано, як, наприклад, на 
землі Басків і в каталонії, а інші досягли 
її, лише пройшовши довгу фазу в, як це 
було у фландрії, чи не досягали зовсім – 
як в уельсі, шотландії чи Британії [10].

жодний з цих етапів – від дефініції 
до періодизації, а відтак до типології 

–звичайно, не самоціль. вони не пояс-
нюють ні джерел, ні наслідків певних 
національних рухів, а лише відправні 
пункти вирішення основного завдання 
будь-якого історичного дослідження – 
каузального аналізу. чим пояснюється 
успіх більшої частини цих рухів, що 
належать до епохи, яка завершилась у 
версалі, і чим пояснюється поразка ін-
ших? на рахунок чого списати відмін-
ності в їх еволюції і розв’язці? відповіді 
на ці питання вчені ретельно шукають. 
якщо звичний погляд, за яким нації в 
Європі були придумані націоналіста-

ми, не має під собою підстав, то моно-
каузальні пояснення не набагато втіш-
ливіші. кожне завершене дослідження 
ґрунтується на вивченні різних при-
чин і досягненні різних рівнів узагаль-
нення; крім того, воно має охоплювати 
весь хронологічний період нерівномір-
ного європейського розвитку. 

на нашу думку, ці питання досить 
важливі і для україни, адже станов-
лення тут незалежної держави та її 
входження у світове співтовариство 
неможливе без вирішення етнополі-
тичних питань щодо стандартів демо-
кратичної держави. для україни, як і 
для кожної поліетнічної держави, пи-
тання етнічних меншин є перманент-
но актуальним і вимагає постійного 
вивчення та аналізу. в цій ситуації 
важливими є і теоретичні, і прак-
тичні завдання – вироблення власної 
концепції етнонаціональної політики, 
адже в україні відчутна суттєва різни-
ця в системі ідентичностей етнічних 
спільнот у різних регіонах – в етніч-
них, мовних, релігійно-конфесійних, 
геополітичних, політико-ідеологічних 
орієнтаціях та пріоритетах тих чи ін-
ших типів ідентичності громадян. 
нагальною проблемою формування 
української політичної нації є подо-
лання культурно-історичної різно-
рідності регіонів держави. наявні су-
часні й історичні відмінності досить 
чітко виявляються в геополітичних, 
етнокультурних і релігійних орієнта-
ціях. у західному регіоні україни зна-
чно розвиненіша психологія індиві-
дуалізму в господарювання і підпри-
ємництва, більшою мірою поширені 
західноєвропейські політичні і куль-
турні орієнтації, підкріплені сімейно-
родинними зв’язками. оскільки ця 
частина україни тривалий час входи-
ла до складу інших держав (річ поспо-
лита, османська імперія. австрійська 
імперія, австро-угорщина, друга річ 
посполита, чехо-словаччина, руму-
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нія), то як прагнення до самозбере-
ження у цих етносів здавна виробився 
міцний потяг до консолідації на наці-
ональному ґрунті.

у контексті нашого дослідження 
значний науковий інтерес представляє 
регіональна етнонаціональна ситуація 
на Буковині і в галичині, на терито-
ріях яких неодноразово в минулому 
примусово змінювалась національно-
державна належність і спільноти виму-
шено пройшли через значну етнонаці-
ональну й етносоціальну еволюцію. як 
своєрідні культурно- й історичні регі-
они центрально-східної Європи – Бу-
ковина і галичина завжди демонстру-
вали виразну специфіку міжетнічного 
спілкування. завдяки географічному й 
цивілізаційному розміщенню ці тери-
торії перебували в центрі культурного 
розмаїття і цінностей, які характерні 
для територій транскордонних цивілі-
заційних впливів. численні внутрішні, 
суспільні, культурні й релігійні межі 
сприяли розвитку своєрідного впливу 
різноманітних міжетнічних зв’язків. 
незважаючи на тривалу різну держав-
ну приналежність упродовж століть, 
Буковина і галичина накопичили зна-
чний позитивний досвід толерантного 
співіснування людей різних етносів і 
віросповідань. ці риси набули вираз-
них форм і проявів у політичній, соці-
альній та національній структурі.

отже, можна зробити висновок, що 
модель успішного національного руху, 
містить у собі як мінімум чотири еле-
менти: по-перше, кризу легітимності, 
пов’язану з соціальними, моральними і 
культурними деформаціями; по-друге, 
базовий рівень вертикальної соціаль-
ної мобільності (декілька освічених 
людей повинні прийти з не домінант-
ної етнічної групи); по-третє, досить 
високий рівень соціальної комунікації, 
у т.ч. грамотності, шкільної підготов-
ки і ринкових відносин; і, по-четверте, 
конфлікти інтересів національного 

характеру та проблеми ідентифіка-
ції. Хоч така модель теж не претендує 
на пояснення всіх проблем у довгій і 
складній історії національних рухів. 
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трагічна подія майже чотири-
річної давнини, сколихнула не 
лише голландське суспільство, 

вона набула також світового розголо-
су. а згодом навіть була охарактеризо-
вана, як кінець політики мультикуль-
туралізму у нідерландах. вбивство 
голландського режисера тео ван гога, 
культурного коментатора і критика, 
внучатого племінника всесвітньові-
домого художника вінсента ван гога 
на одній із вулиць амстердаму 3 лис-
топада 2004 р. було подібне страшній 
силі вибуху, що сколихнуло усе сус-
пільство. вбивця мохаммед Буйері 
мусульманин, голландець мароккан-
ського походження. ван гог їхав на ве-
лосипеді, коли мохаммед, одягнутий 
у довгу “джелабу”, вистрелив у нього 
декілька разів. ван гог благаючи про 
порятунок звернувся до нього з наступ-
ними словами: “Безперечно, ми можемо 
обговорити це”. однак нападник наніс 
ще декілька ножових смертельних уда-
рів, уже пораненому тео ван гогу.

у серпні 2004 р., тео ван гог і Хірші 
алі представили фільм “підкорення” 
(Submission), у якому розповідалося про 
брутальне ставлення до жінок в ім’я іс-
ламу. обидва тео ван гог і Хірші алі 
критично ставилися до радикального іс-
ламу. ван гог неодноразово порівнював 
радикальних ісламістів із нацистами, 
які лише одягають кафтани і ховаються 
за довгими бородами. Хірші алі вирос-
ла у мусульманській родині в сомалі, у 

віці п’яти років їй була зроблена жіноча 
циркумцизія (обрізання), коли їй було 
двадцять років вона опиняється в ні-
дерландах, втікаючи від влаштованого 
родиною одруження. Без коштів, без 
практично жодних знань голландської 
мови, вона влаштовується на роботу 
прибиральниці на одній із харчових фа-
брик. згодом, перед вступом до універ-
ситету ляйдена, де вивчала політоло-
гію, вона працює перекладачем. у 2001 
році Хірші алі написала роботу про так 
звані “вбивства честі” мусульманських 
жінок. ця праця також стала жорсткою 
критикою 30-річної голландської прак-
тики мультикультуралізму, яку вона 
називає катастрофічною помилкою  на-
родженою “почуттям провини”. 

називаючи іслам “відсталою релігі-
єю XII століття”, “середньовічним нена-
висницьким щодо жінок культом, не-
спроможним до самокритики та таким, 
що відкидає сучасну науку”, Хірші алі 
стверджує, що мусульманські чоловіки 
застосовують фізичне насильство  не 
лише до своїх дружин, дітей та інших 
членів сім’ї. Хірші алі переконує, що 
така поведінка приховується релігією. 
доля уродженки сомалі аян Хірші алі 
найкраще ілюструє як суспільне обу-
рення, так і відносну відвертість, що 
відрізняють сучасне голландське сус-
пільство. голландці зазнали значної 
критики й навіть образ за те, як країна, 
що прийняла її, обійшлася з нею. вона 
отримала погрози смерті з боку мусуль-
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манських екстремістів після того, як 
відреклася та піддала відкритому засу-
дженню свою мусульманську віру, і була 
вимушена ховатися, хоч і перебуваючи 
під захистом голландського уряду. перш 
ніж переїхати в сполучені штати, вона 
була вимушена залишити свою квартиру 
в гаазі через скарги сусідів і трохи було 
не залишилася без паспорта. зараз, коли 
вона знаходиться на постійному місці 
проживання в сша, голландський уряд 
не хоче більше платити за її охорону1.

в одному із своїх виступів у 2004 р. 
Хірші алі заявила: “нідерланди країна, 
яка поважає консенсус і мир, але наразі 
маємо тут новоприбулих, які не інте-
гровані до цієї системи”. вона продо-
вжила: “вони використовують відкриту, 
ліберальну систему для досягнення не-
ліберальних результатів. усі знають, що 
становище жінки в ісламських країнах 
жахливе, проте голландці вважають, 
що цього не трапляється тут. вони не 
хочуть вірити, що мусульманські жін-
ки у нідерландах зазнають жорстокого 
ставлення, їх б’ють, зачиняють удома, а 
їх дівчат вбивають за те, що вони три-
малися за руки із не мусульманином”2.

рішення, яке пропонує Хірші алі – 
це заборонити фундаменталістські іс-
ламські книги, вигнати усіх мусуль-
манських релігійних учителів, а за-
хідні суспільства повинні припинити 
політику акомодації культури, яка за-
хищає образливе ставлення та насиль-
ницьку поведінку стосовно жінок. 

в особі тео ван гога Хірші алі зна-
йшла дієвого партнера, який не лише 
чітко, але й артистично висловлював свої 
думки. тео ван гог презентував себе як 

“щасливого сільського дурня”, і безпере-
чно отримував задоволення з того, що 
шокував людей образливими коментаря-
ми стосовно релігійної “гіпокритичності”. 
дісталося від нього практично всім, як 
євреям так і християнам. проте найбіль-
ше гостре вістря його образливих комен-
тарів було спрямоване проти мусульман3.

за свого життя тео ван гог був під-
даний неодноразово жорсткій критиці 
у нідерландах. проте його насильниць-
ка смерть мала ефект шоку для усього 
суспільства, що викликало сильні емо-
ції співчуття та гніву. адже, це вперше 
за останні 400 років, сталося політичне 
вбивство на голландській землі.

герман вуесьє (Herman Vuijsje), ав-
тор декількох книг про іноземців у ні-
дерландах сказав: “ми мали проблеми 
з марокканськими хлопцями 20-30 ро-
ків, але це було практично не можливо 
жалітися на них, оскільки миттєво ти 
міг бути звинувачений у расизмі. тепер 
це змінилося”. психолог еллен лієнга: 

“люди стали більш різкими у своїх ви-
словлюваннях. вони хочуть, щоб усі ра-
дикальні елементи були вислані за межі 
країни. відверто кажучи, особисто, я 
симпатизую таким поглядам”4. інший 
голландський коментатор написав: 

“вони повинні пам’ятати, що опинили-
ся в найбільш ліберальній країні світу, 
країні де дозволено аборт, евтаназія, 
геї і все решта – проте, мусульмани не 
бачать цього. і не існує жодного шля-
ху, за допомогою якого політично ко-
ректно вдалося б подолати цю прірву”5. 
прем’єр-міністр нідерландів Ґерріт 
цалм (Herrit Zalm) у 2004 р. заявив: “ми 
оголошуємо війну радикальним му-
сульманським рухам у нідерландах”6. 

смерть тео ван гога спричинила за-
ворушення в країні, нападів зазнали  
мусульманські школи та мечеті, у відпо-
відь були здійснені спроби підпалу бу-
дівель католицької церкви у роттердамі, 
утрехті та амерсфорті. 

шокуючим для голландської гро-
мадськості було дізнатися, що вбивця 
тео ван гога мохаммед Буйері був іммі-
грантом у другому поколінні, народже-
ний та вихований в голландії, який здо-
був освіту в найкращих голландських 
школах. перетворення Буйері з тала-
новитого багатообіцяючого студента на 
послідовника джихаду, на жаль, загроз-
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лива тенденція серед мусульманської 
європейської молоді.

сьогодні у нідерландах проживає 
майже 1,5 млн. іммігрантів, що стано-
вить приблизно 10% населення. якщо 
враховувати осіб, які були народжені 
батьками де один або ж двоє були ім-
мігрантами, то ці дані зростуть із 10 
до 17 відсотків. фактично, це означає, 
що одна особа із шести є іммігрантом 
або ж має іммігрантське коріння, що 
приблизно дорівнює рівню у сша. 
найбільша кількість іммігрантів до 
нідерландів це вихідці з марокко та 
туреччини. у цих двох групах, моло-
ді люди переважно обирають партне-
рів для одруження з країни свого по-
ходження. таким чином, інтеграція у 
голландське суспільство практично 
відстає на одне або ж два покоління. 
серед марокканської молоді високий 
рівень здійснення дрібних злочинів. 
турки, на противагу, схиляються до 
формування “суспільства у суспіль-
стві” із власним бізнесом, легальним 
і навпаки, міцними зв’язками з кра-
їною свого походження7. незабаром, 
такі великі голландські міста, як 
роттердам, амстердам, утрехт, гаага 
стануть “більшістю меншини”. вже 
сьогодні у роттердамі проживає 50 % 
представників меншин, 65 % учнів у 
початкових і середніх школах міста є 
дітьми, батьки яких не є етнічними 
голландцями. 

на відміну від американського до-
свіду, країни збудованої іммігрантами, 
більшість мусульманських іммігрантів 
починають прибувати до Європи у пе-
ріод одразу після завершення другої 
світової війни. Європейські мусульмани 
поселялись компактно, підтримуючи 
тісні зв’язки із країною свого походжен-
ня. у більшості європейських країн будь 
який досвід інтеграції нових іммігрантів 
на той час був відсутній. таким чином, 
станом на сьогодні, у західних європей-
ських державах утворилися внутрішні 

колонії, члени яких формують єдине 
ціле та вороже ставляться до доміную-
чих культур.

нідерланди змушені вирішувати цю 
спільну для багатьох європейських кра-
їн дилему. оскільки населення Європи 
старіє, країни Єс будуть продовжувати 
міграційну політику. імміграція, у по-
єднанні із не рівнозначним рівнем наро-
джуваності призведе до того, що мусуль-
манське населення Європи подвоїться 
до 2015 року, тоді як немусульманське 
населення зменшиться на 3,5%. якщо 
подібна тенденція триватиме й надалі, 
то до кінця ХХі століття мусульманське 
населення становитиме більшість у за-
хідних європейських країнах.

Хоча друге покоління голландських 
мусульман є менш релігійним ніж їх 
батьки, однак ця відмінність не є вирі-
шальною. так, 37% молодих турків від-
відують мечеть щотижня, тоді як у поко-
лінні їхніх батьків, так чинив майже ко-
жен другий (47%). серед марокканців на-
ступне співвідношення – 32% і 46%.  дві 
третини опитаних у двох групах заявили, 
що не бажають аби їх дочки одружилися 
з немусульманами. 29% турецьких і 32% 
марокканських респондентів вважають, 
що іслам повинен впливати також на гол-
ландську політику8.

демографічні прогнози стосовно рос-
ту населення непокоять етнічних гол-
ландців. рівень народжуваності серед 
голландських мусульман є значно вищим, 
ніж серед етнічних голландців. Христи-
янство ж є другою релігією після ісламу 
в нідерландах. 

нідерланди, подібно до решти євро-
пейських країн, прийняли ряд законів, 
спрямованих на боротьбу і поперед-
ження тероризму. так, особа запідозре-
на у терористичній діяльності може 
перебувати невизначений термін в 
ув’язненні до проведення самого суду. у 
поліетнічному суспільстві, яким є гол-
ландське, ступінь бути запідозреним 
у злочинах, пов’язаних із тероризмом 



81

с успільно-політичний ж урна л

наталя лазар

значно вища саме серед осіб незахідного 
європейського походження, а це додає ще 
більше напруги у взаєминах між більшіс-
тю та меншістю у суспільстві. нідерлан-
ди, подібно до франції, великобританії, 
німеччини та ряду інших західноєвро-
пейських держав змушені будуть знайти 
адекватне, відповідне демократичним 
засадам вирішення цих загрозливих ви-
кликів сьогодення.
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протягом всієї історії, німецько-
польські стосунки є досить 
непростими і нерідко навіть 

малозрозумілими й непослідовними.
від закінченння другої світової ві-

йни і майже до кінця 80-х років важ-
ко було говорити про повноцінні від-
носини між німеччиною та польщею, 
які б базувались на добросусідстві, 
співпраці й співробітництві. першою 
ластівкою на шляху до покращення 
двосторонніх відносин між цими дво-
ма країнами був на поч. 70-х років но-
вий зовнішньополітичний курс віллі 
Брандта під назвою “східна політи-
ка”, наслідком якого стало підписання 
між Бонном і варшавою договору про 
основи нормалізації двосторонніх від-
носин від 7 грудня 1970 р., названого 
ще як “варшавський договір”. 

Хоча цей крок нормалізував відно-
сини між обома країнами, значно по-
слабив недовіру та підозру, проте не 
усунув їх остаточно  [1]. Багато поляків 
все ще побоювалися, що німеччина 
може спробувати зазіхати на території 
у східній прусії, які вона була вимуше-
на віддати польщі після другої світової 
війни  [1]. небажання канцлера гель-
мута коля навесні 1990 року однознач-
но визнати лінію одер-нейсе призвело 
до відродження цих страхів, що стало 
основною причиною для уряду мазо-
вецького спочатку відкласти перегово-
ри про виведення радянських військ 
з польської території. прем’єр-міністр 

польщі вважав, що подальше пере-
бування радянських збройних сил на 
польській землі є “страховим полісом” 
від появи потужної і, можливо, екс-
пансіоністськи налаштованої німеч-
чини біля західних кордонів, а також 
вбачав у цьому чиннику потенційний 
важіль у переговорах між варшавою 
та Бонном. однак підписання  у лис-
топаді 1990 року німецько-польського 
договору про кордони стало важли-
вим позитивним моментом для змі-
ни ставлення польщі до німеччини. 
уряд мазовецького вважав цей договір 
“лакмусовим папірцем”, здатним проя-
вити справжні наміри німеччини та її 
прагнення і до примирення. крім того, 
цим документом було досягнуто вод-
ночас дві стратегічні мети польської та 
німецької дипломатії - остаточне ви-
знання західного польського кордону 
по одер-нейсе та відновлення держав-
ної “єдності німеччини шляхом миру 
та свободи”  [1].

Ще одним важливим кроком у по-
ліпшенні німецько-польських відносин 
стало підписання договору про добро-
сусідство та дружнє співробітництво 
від 17 червня 1991 року, в якому місти-
лися серйозні гарантії прав німецької 
меншини у польщі та запевнення ні-
мецького уряду у всебічній підтримці 
польського наміру швидко вступити до 
Європейського союзу. цей договір був 
названий наймасштабнішою системою 
угод про дружбу та добросусідство, 
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яку німеччина коли-небудь укладала 
зі східноєвропейською країною після 
падіння “залізної завіси” [1]. 

к лючовим словом оновлени х 
польсько-німецьких взаємин ста-
ла “взаємозалежність у розвитку”. або, 
як висловалися деякі німецькі політики: 

“німеччині не може бути добре, коли 
польщі погано”. важливою для полі-
тичної оцінки двосторонніх стосунків 
є й та обставина, що після історич-
них подій 1989 року серед політич-
них і впливових груп фрн виникає т 
зв. “пропольське лоббі”, яке підгримує 
польщу у її намірах інтегруватися до 
західного суспільства, вважаючи, що 
це може сприяти покращенню та стабі-
лізації відносин. серед німецької еліти 
визнається навіть гарним тоном бути 
пропольськи налаштованому [1].

у зв’язку із вищезазначеним виникає 
справедливе запитання з боку поляків: 
а чому це раптом німецьких політиків 
так почала цікавити польща? чи було 
це правилами гри у нових політичних 
реаліях посткомунітичної Європи, чи 
прагматичним німецьким інтересом 
мати на схід від себе доброзичливого, 
стабільного і передбачуваного сусіда?

на жаль, на ці запитання досить 
важко знайти єдину й однозначну 
відповідь, бо в наукових і політичних 
колах обох країн існує багато проти-
лежних точок зору. Єдине, що можна 
констатувати з упевненістю, це те, що 
початок 90-х років назвали відносним 
прогресом в німецько-польських сто-
сунках. але це тривало недовго, так 
як ще особливо гострими і болючими 
були спогади воєнного минулого, які 
потягли за собою відповідні наслідки в 
розвиту подальших відносин.

так, у 1994 році виник досить не-
приємний інцидент з приводу запро-
шення на відзначення 50-ї річниці 
варшавського повстання німецького 
канцлера герцога. польські націона-
лістичні угруповання й організації 

пам’яті жертв варшавськоо повстан-
ня жорстко критикували президен-
та лєха валєнсу за це запрошення. у 
свою чергу, канцлер, добре обізнаний 
у внутрішньополітичній ситуації в 
польщі, під час свого візиту вибачився 
від імені німецього народу за кривду і 
біль, які були нанесені полякам під час 
повстання [5].

у тому ж 1994 році німецький пу-
бліцист клаус Бахман звинуватив пред-
ставників еліт у тому, що вони захо-
пилися взаємними компліментами й 
уникають суттєвої дискусії про реаль-
ні проблеми, назвавши цю тенденцію 

“кічем єднання” [2]. це проявлялось в 
ентузіазмі, що переважав на обох сто-
ронах, примари минулого часу мали 
бути раз і назавжди заборонені, що 
швидко розсіяло б спадок упереджень 
і неспокоїв. 

наступним епізодом охолодження  
у німецько-польстких стосунках ста-
ли події 1998 року, які мають промо-
висту назву в німецьких і польських 
політичних колах як “паперова війна”, 
або “війна резолюцій”. причиною цьо-
го протистояння стала резолюція Бун-
дестагу, в якій говорилось:”…вигнан-
ці, переселенці й німецька меншина є 
мостом між німеччиною та її східним 
сусідом…” [5]. серед загальних декла-
ративних положень цієї резолюції була 
також теза, в якй було висловлене спо-
дівання на те, що вступ польщі до Єс 
допоможе полегшити вирішення дея-
ких німецько-польських двосторонніх 
питань, а також подолання наслідків 
другої сітової війни й переселення. 
Хоч це і звучало досить загально, але 
польські політичні кола зрозуміли це 
в більш ширшому контексті, тобто, як 
спробу німеччини переглянути status 
quo в Європі. після цього між парла-
метами обох країн відбувся взаємний 

“доброзичливий” обмін заявами й ре-
золюціями, який значно дестабілізу-
вав двосторонні відносини.
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проте вплив наслідків історичної 
пам’яті і далі нагадував про себе. при-
кладом цього були у 2001 році перего-
вори щодо грошової компенсації жерт-
вам примусовх робіт часів третього 
райху, на яких польська сторона ви-
словила думку про те, що до цих жертв 
взагалі не було проявлено належної 
уваги [4]. 

Ще одним фактором, який значно 
ускладнював німецько-польські від-
носини був європейський і трансат-
лантичний виміри інтеграції польщі. 
саме внаслідок цих процесів можна 
прослідкувати наявність взаємних 
негативних стереотипів в обох краї-
нах. на початку 2000 року польський 
дипломат марек правда писав, що 
польсько-німецькі взаємини опини-
лися “в пустці пост-єднання”. а дирек-
тори варшавського представництва 
фонду аденауера роланд фройденш-
тайн та геннінг тевес увели до дискур-
су поняття “нової недовіри”, яка, згідно 
з їхніми спостереженнями, з’явилася у 
польсько-німецьких відносинах на-
прикінці 90-х років  [2]. для подолання 
взаємних негативних стереотипів був 
створений навіть польсько-німецький 
журналістський клуб під назвою “Unter 
Stereo-Typen”, але, на жаль, все ж про-
блема залишалася. 

не заглиблюючись особливо в іс-
торію польсько-німецьких конфліктів, 
слід усе ж таки згадати основні больо-
ві пункти у свідомості обох народів. 
зі зрозумілих причин поляки таких 

“пунктів” мають значно більше, ніж 
німці. протягом століть агресивний 
західний сусід становив загрозу для 
польської держави, а шляхом германі-
зації населення суміжних регіонів – і 
для польської культури та традицій. 
однак найживучішими в пам’яті стали 
події періоду двох світових воєн. агре-
сія проти щойно відновленої держа-
ви – 2-ї речі посполитої, криваве при-
душення варшавського повстання та 

тотальне зруйнування старої варшави, 
розкрадання та знищення національ-
ної культурної спадщини, ув’язнення 
в концтаборах та вбивство мільйонів 
польських громадян – це основні пунк-
ти польських звинувачень і німецького 
відчуття вини. таким чином, у широ-
кому значенні антинімецький сте-
реотип пересічного поляка – це образ 
агресора, який таємно чи явно прагне 
лише до знищення польської незалеж-
ності і поневолення польського народу. 
сьогодні цей стереотип видозмінив-
ся з мілітарного чинника – “німецька 
зброя” – на чинник економічний – “ні-
мецький капітал” [2]. якщо ж говорити 
про негативний стереотип поляка, то у 
свідомості пересічного німця він фор-
мувався під впливом таких зневажли-
вих понять, як “polnische Wirtschaft” 
(польське господарювання – бала-
ган), “polnischer Reichstag” (польский 
парламент – анархія) тощо. історичні 
стереотипи, мабуть, так міцно засли у 
німецькій свідомості, що навіть про-
блему втрачених східних територій 
німці інколи розглядають крізь при-
зму “крадіжки поляками” частини їх-
нього майна й історії [2].

напередодні вступу польщі до Єс 
польський публіцист кшиштоф рак 
застерігав: “політикам у варшаві та 
Берліні доведеться мати справу з но-
вим видом конфліктів – конфліктів, 
джерелом яких є реальні суперечності 
інтересів, а не історичні прорахунки” 
[2]. особливо цей “конфлікт інтересів” 
став показовим на останньому етапі 
переговорного процесу польщі з Єв-
ропейською комісією. німеччина як 
один з найбільших платників до спіль-
ного європейського бюджету і країна, 
економічний розвиток якої тоді пере-
бував у не найкращому стані, опира-
лася будь-яким спробам збільшити 
витрати на Єс, зокрема на розширен-
ня союзу. польща ж як один з най-
більших (за населенням і територією) 
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кандидатів і країна, економіка якої та-
кож переживала не найкращі часи, до-
магалася щонайкращих для себе умов 
прийняття в Єс, сподіваючись таким 
чином поліпшити свою економіку. Що 
стосується доступу до ринку праці в 
країнах союзу, то поляки хотіли отри-
мати право на це відразу після вступу в 
Єс. німці ж, боячись напливу дешевої 
робочої сили, домагалися 7-літнього 
мораторію, тобто заборони. стосовно 
субсидій для польських фермерів слід 
сказати, що Європейська комісія за-
пропонувала протягом перших трьох 
років членства на рівні 25% від тих, що 
отримують європейські фермери зараз. 
але польща обурилася і домагалася 
всіх ста відсотків, сподіваючись втор-
гувати хоч половину. німці, розумі-
ючи, що в разі поступок доплачувати 
доведеться саме їм, категорично про-
тестували, натякаючи, що за впертість 
польща може заплатити непотраплян-
ням у першу групу розширення Єс. 
напруга, яка супроводжувала дискусії 
між представниками еліт, на суспіль-
ному рівні трансформувалася у реані-
мування, здавалося б, відмерлих вже 
упереджень та стереотипів. “поляки 
ліниві, вони хотіли б отримати відра-
зу все, нічого не роблячи”, – нервував 
німецький “бюргер”. “німці хочуть за 
безцінь викупити нашу землю, а на-
ших селян перетворити на найманих 
робітників”, – обурювався польський 

“рільник” [2].
Що cтосується питання про трансат-

лантичний вимір німецько-польських 
відносин, то тут найбільш яскравими 
видаються два аспекти. перший ас-
пект: після заяв німецького уряду щодо 
небажання німеччини брати участь в 
іракській воєнній кампанії 2003 року 
польща розцінила фрн як ненадійного 
північноатлантичного партнера, який 
розхитує систему безпеки нато [4]. 
другий аспект: натомість німеччина 
не вельми схвально сприйняла інтен-

сивне зближення польщі зі сша, осо-
бливо після вступу першої до нато. 
особливо інтенсивність польсько-
американських відносин зросла після 
приходу до влади адміністрації дж. 
Буша молодшого. коли президент Буш 
прибув до варшави у червні 2001 р., він 
дякував “польщі за службу мостом до 
нових демократій Європи, і чемпіона 
інтересів і безпеки ваших сусідів” [3]. 
Багато хто в польщі вітав ці заува-
ження як знак, що Cполучені штати 
встановили привілейовані стосунки з 
польщею через регіональне значення 
цієї країни в центральній і східній Єв-
ропі. візит у відповідь до вашингтону 
президента кваснєвські в липні 2002 
був відмічений звитяжним святкуван-
ням стратегічної співпраці, яка вітала-
ся в польщі, долаючи різний військо-
вий і економічний потенціал двох кра-
їн. в той же час, це було шкідливо для 
польських стосунків з німеччиною та 
іншими європейськими країнами, роз-
глядали польщу як “троянського коня 
сполучених штатів” [3].

якісно новий виток у розвитку від-
носин між німеччиною та польщею 
з’вився після зміни урядів в обох краї-
нах – приходу  до влади ангели меркель 
в німеччині й казімєжа марцінкевіча 
в польщі. на підтвердження цього слу-
гують результати опитування громад-
ської думки в польщі, яке проводилось 
25-28 жовтня 2005 року фондом кон-
рада аденауера спільно з інститутом 
міжнародних відносин варшави. пе-
реважна більшість опитаних – чотири 
п’ятих – оцінюють тепеперішній стан 
німецько-польських стосунків абсо-
лютно позитивно. у польщі в цілому 
дивляться після останніх виборів в 
польщі і німеччині оптимістично на 
довгострокові перспективи стосунків 
з сусідом на захід від одеру [6].

отже, наведемо деякі практичні ре-
зультати цього дослідження. 

на запитання до поляків “з якими 
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державами повинна польща найтісніше 
співробітничати?” (дані подано у % ).

із даної таблиці видно, що трійку 
лідерів посідають німеччина, сша та 
великобританія. цікаво, що німеччи-
на займає перше місце у сфері еконо-
мічної співпраці, натомість значно по-
ступається сша та великобританії в 
політичній та особливо – у військовій 
сфері співробітництва.

натомість серед факторів, які спри-
чиняють труднощі в двосторонніх 
відносинах 43% респондентів назвали 
важкий історичний досвід, 29% - про-
тилежні інтереси німеччини та поль-
щі, 26% – відсутність прагнення полі-
тиків та їх неспроможність вирішити 
проблеми [6].

на запитання, чим повинна поль-
ща керуватись у відносинах з німеч-
чиною, 72% поляків вказали на праг-
нення встановити співпрацю й пошук 
компромісів, і лише 20% вважають, що 
польща повинна просувати, насампе-
ред, власні інтереси  [6].

отже, з усього вищесказаного мож-
на зробити висновок, що німецько-
польські відносини, починаючи з пе-
ріоду трансформацій геополітичної 
системи кін. 80-х-поч.- 90-х рр. ХХ 
століття і до сьогодні розвиваються до-
сить динамічно. ця динаміка обумов-

лена загальними факторами складно-
го історичного досвіду двосторонніх 

відносин між обома країнами, а та-
кож новими викликами часу в між-
народних відносинах, тобто інтегра-
ційними процесами в європейські та 
євроатлантичні структури. до цього 
додається не лише офіційна позиція 
вищих політичних кіл, а й взаємне 
сприйняття одне одного німецьким 
та польським суспільствами. останнє 
досить часто проявлялось у вигляді 
взаємної недовіри й ворожості, а та-
кож в ряді взаємних негативних сте-
реотипів.

тому на сьогодні надзвичайно важ-
ливим завданням для політичних та 
урядових кіл як німеччини, так і поль-
щі є не лише зміцнення й покращення 
стратегічних відносин на найвищому 
рівні, а й подолання історичних, пси-
хологічних і ментальних бар’єрів у від-
носинах між німецькими та польськи-
ми громадянами, адже вони є части-
ною мирно об’єднаної Європи.
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прогрес в галузі інформаційних 
технологій, зокрема, в сфері 
розробки та впровадження 

програмного забезпечення, активність у 
формуванні баз персональних даних над-
звичайно загострили проблему захисту 
приватного життя фізичних осіб та захис-
ту інших основних прав і свобод людини.

наприклад, бази даних банків щодо 
власників пластикових карток, бази подат-
кової, грандіозні масиви даних операторів 
мобільного зв’язку. людина має бути захи-
щеною від зловживань з подібною інфор-
мацією, навіть якщо сама по собі вона не 
є таємною. з іншого боку, загострюється 
проблема неправомірних і несанкціонова-
них дій різних суб’єктів, котрі використо-
вують засоби електронно-інформаційного 
середовища (е-середовища). активність у 
формуванні автоматизованих баз даних, 
обробка та поширення відомостей про 
осіб без їх відома призвели до виникнення 
глобальної за своїми масштабами у часі та 
просторі проблеми інформаційної безпе-
ки людини, суспільства і держави щодо за-
хисту персональних даних. Є три основні 
причини для руху в напрямі створення 
законодавчої бази по захисту персональ-
них даних, з яких виходять європейські та 
інші країни: усунення несправедливості, 
що була допущена в минулому; розвиток 
електронної торгівлі; уніфікація націо-
нальних законодавств згідно з нормами 
європейського права.

в україні діє певна законодавча база 
для забезпечення захисту персональ-

них даних .до неї належать: консти-
туція україни [7], закон україни “про 
інформацію” [3], закон україни “про 
захист інформації в автоматизованих 
системах” [1], “положення про техніч-
ний захист інформації в україні”, що 
затверджено указом президента укра-
їни [8], закон україни “про приєднан-
ня україни до статуту ради Європи” 
[4]. чинне законодавство містить біль-
ше 3500 нормативно-правових актів, 
призначених регулювати інформацій-
ні відносини. проте діючі закони не 
мають чіткого і скоректованого з єв-
ропейськими стандартами визначення 
персональних даних.

конституцією україни встановлено 
головні засади механізму захисту осо-
би від втручання в її особисте і сімейне 
життя, зокрема ґарантовано таємницю 
листування, телефонних розмов, теле-
графної та іншої кореспонденції [7, с. 
13]. конституційною основою, на якій 
будується законодавство україни у 
галузі обробки персональних даних, 
є стаття 32 конституції україни, яка 
проголошує: “ніхто не може зазнава-
ти втручання в його особисте і сімейне 
життя, крім випадків, передбачених 
конституцією україни” [7, с. 13]. не до-
пускається також збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіден-
ційної інформації про особу без її зго-
ди, крім випадків, визначених законом, 
і лише в інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту та прав 
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людини. кожний громадянин має пра-
во ознайомитися в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядуван-
ня, установах і організаціях з відомос-
тями про себе, які не є державною або 
іншою захищеною законом таємницею. 
кожному гарантується судовий захист 
права спростовувати недостовірну ін-
формацію про себе і членів своєї сім’ї 
та права вимагати вилучення будь-якої 
інформації, а також право на відшко-
дування матеріальної і моральної шко-
ди, завданої збиранням, зберіганням, 
використанням та поширенням такої 
недостовірної інформації [7, с. 13]. 

заплутаність у питанні визначення 
режиму інформації персонального ха-
рактеру за чинним законодавством укра-
їни, віднесення її чи до відкритої, чи до 
конфіденційної або таємної, стала однієї 
з причин розгляду конституційним су-
дом україни справи щодо офіційного 
тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 закону 
україни “про інформацію” [22]. 

в статті 23 закону “про інформа-
цію”, згідно з якою інформація про осо-
бу – це сукупність документованих або 
публічно оголошених відомостей про 
особу, основними з яких є: національ-
ність, освіта, сімейний стан, релігій-
ність, стан здоров’я, а також адреса, дата 
і місце народження. очевидно, цей пе-
релік персональних даних не є вичерп-
ним, але подальших уточнень поняття 
персональних даних законодавство не 
містить. стаття 23 забороняє збирання 
відомостей про особу без її попередньої 
згоди, за винятком випадків, передбаче-
них законом [3]. рішення конституцій-
ного суду україни від 30.10.97 №5-зп (по 
справі костянтина устименка) уточни-
ло цю норму: “частину четверту статті 
23 закону україни “про інформацію” 
треба розуміти так, що забороняється 
не лише збирання, а й зберігання, вико-
ристання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її попередньої 
згоди, крім випадків, визначених зако-

ном, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту, прав 
та свобод людини [22]. до конфіденцій-
ної інформації, зокрема, належать свід-
чення про особу – освіта, сімейний стан, 
релігійність, стан здоров’я, дата і місце 
народження, майновий стан та інші 
персональні дані. 

проаналізуємо, як розглядається в 
законодавстві колізія між правом на 
інформацію і правом на приватність? 
ст. 47 закону “про інформацію” перед-
бачає відповідальність за використання 
і поширення інформації стосовно осо-
бистого життя громадянина без його 
згоди особою, яка є власником відпо-
відної інформації внаслідок виконан-
ня своїх службових обов’язків [3]. ст.3 
закону про пресу прямо забороняє ви-
користання друкованих змі для “втру-
чання в особисте життя громадян”. 
правда, закон не визначає це поняття 
[2]. закон “про телебачення і радіомов-
лення” зобов’язує телерадіоорганізації 
не розголошувати інформацію про при-
ватне життя громадянина без його зго-
ди, якщо ця інформація не є суспільно 
необхідною (ст.37). поняття “суспільно 
необхідної інформації” закон не визна-
чає, і спори, чи є розповсюджена інфор-
мація суспільно необхідною, вирішу-
ються судом [5]. отже, персональні дані 
українським законодавством ясно і чіт-
ко не визначаються.

ця проблема була піднята в 1996 р. у 
статті кандидата технічних наук олек-
сандра Баранова в газеті “дзеркало 
тижня” під назвою “персональні дані: 
чи є проблеми?”. це поклало початок 
розробки проекту закону україни “про 
захист персональних даних” [11]. у стат-
ті йшлося про необхідність розробки 
базового закону україни щодо захисту 
персональних даних людини. на сьо-
годні чинні більше 20 законів україни, 
зв’язані зі збором, використанням і пере-
дачею інформації про фізичних осіб, які 
не мають однозначного, єдиного визна-
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чення, що це за інформація, а саме воно 
зобов’язане бути вихідним[12].

перша версія законопроекту була під-
готовлена у 1998 р. у цей же час була ви-
дана книжка під однойменною назвою. 
по суті, в ній викладалася відповідна 
концепція. законопроект 4 рази розгля-
дався в різноманітних міністерствах і ко-
мітетах: мінекономіці, мінфіні, мінюсті, 
в мвс, сБу, комітеті з питань держав-
них секретів, податковій адміністрації, 
у раді національної безпеки і оборони, 
уповноваженим вр україни з прав лю-
дини. зокрема, було висловлено понад 
160 зауважень і пропозицій. наприкін-
ці 1999 року законопроект погодили всі 
відомства, за винятком мінюста та сБу. 
27 грудня 1999 року законопроект був 
переданий до кабінету міністрів украї-
ни [12]. у травні 2003 року законопроект 
розглянутий у першому читанні та при-
йнятий за основу (постанова верховної 
ради україни від 15.05.2003 p. №784-IV). 

під час роботи над законопроектом 
до комітету верховної ради україни з 
питань науки і освіти було подано 195 
пропозицій щодо законопроекту “про 
захист персональних даних”. з них 
враховано 134 і 27 відхилено, частково 
враховано 10, редакційно – 24. в берез-
ні 2006 року законопроект розглядався 
в другому читанні і був прийнятий 16 
березня 2006 р. в цілому (396 “за”)[9].

однак, 11 квітня 2006 р. президент 
україни вотував цей законопроект і по-
вернув його у верховну раду з пропо-
зицією про внесення змін. в коментарі 
президента зазначалося: “закон украї-
ни “про захист персональних даних” не 
може бути підписаний, оскільки його 
концептуальні засади, численні норми 
не узгоджуються з конституцією укра-
їни, вимогами міжнародно-правових 
актів, він містить низку внутрішніх су-
перечностей. його введення в дію при-
зведе до порушень конституційних прав 
людини, невиконання міжнародних 
зобов’язань” [15].

причини цього знайти просто – до-
сить ознайомитися з результатами 
трирічної напруженої роботи над за-
конопроектом. в основу законопроекту 
покладено концепцію права власнос-
ті особи на свої персональні дані, що 
з юридичної точки зору, є абсурдним, 
оскільки ототожнення права власності 
і особистих немайнових прав супер-
ечить конституції україни, цивільному 
кодексу. персональні дані не є майном, 
законна передача персональних даних у 
користування, як правило, не передба-
чає плати за них. право на персональні 
дані також не належить і до сфери інте-
лектуальної власності. Більше того, ви-
никнення права на персональні дані не 
відповідає жодній з підстав виникнен-
ня права власності на інформацію ч. 3 
ст. 38 закону про інформацію. разом з 
тим персональні дані як інформація, 
безумовно, підпадають під дію закону 

“про захист інформації в автоматизова-
них системах”. в свою чергу, створення 
бази персональних даних призводить 
до виникнення взаємин щодо права 
інтелектуальної власності на неї. та-
ким чином, цей законопроект повинен 
відобразити особливий характер права 
на персональні дані [20]. в документі 
подається такий термін як “володілець 
персональних даних – фізична та/або 
юридична особа, якій власником пер-
сональних даних надано право на об-
робку цих даних”. таке формулювання,  
навіть з огляду на стиль мови, виглядає, 
м’яко кажучи, дивним. 

у відповідності з даним законо-
проектом, право розпоряджатися персо-
нальними даними може передаватися 
розпоряднику лише за договором чи 
дорученням. зокрема, це означає, що в 
кожному окремому випадку компанії 
необхідно буде отримати письмову зго-
ду фізичної особи на обробку його пер-
сональних даних. наприклад, вимога 
письмової згоди власника на обробку 
його даних просто-таки вбиває ідею 
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інтернет-комерції, ставлячи будь-який 
електронний магазин під потенційний 
удар наглядових органів[15]. окремі 
положення закону також виключають 
розголошення персональних даних, в 
тому числі “продаж” баз даних одним 
суб’єктом іншому. зрозуміло, що чи-
сельні суперечності між правилами 
неминуче призведуть до різного чи-
тання і, відповідно, затяжним судовим 
процесам. притому у законі цілковито 
відсутні будь-які санкції за його пору-
шення. рівно як і будь-які вказівки на 
внесення відповідних змін і доповнень 
до адміністративного чи кримінально-
го кодексів, які б дозволили притягнути 
порушників до відповідальності. Єдине, 
що може порадити закон особам, чиї 
права було порушено, це “звертатися до 
суду для захисту своїх прав”. в статті 26 
пропонується створити “уповноваже-
ний орган з питань захисту персональ-
них даних”, до чиїх повноважень нале-
жала б “реєстрація баз персональних 
даних, інформаційних (автоматизова-
них) систем обробки персональних да-
них; підготовка пропозицій щодо фор-
мування державної політики у сфері 
захисту персональних даних; контроль 
за виконанням законодавства з питань 
захисту персональних даних; розгляд 
пропозицій, запитів, звернень, вимог 
та скарг фізичних і юридичних осіб” [9]. 
отже, даний закон пропонує створен-
ня нового державного органу, який в 
одній особі об’єднував би функції і ре-
єстратора і контролера. існування цього 
органу буде забезпечуватися за рахунок “ 
державного бюджету україни та місце-
вих бюджетів, коштів суб’єктів відносин, 
пов’язаних із персональними даними” 
[19]. цікаво, що за попередніми підра-
хунками річна вартість утримання такої 
установи не менше 1,6 млн. доларів [15].

слід зазначити, що поза увагою зако-
нопроекту залишилося багато важливих 
аспектів: в законі не передбачено поділ 
персональних даних. зазвичай, в євро-

пейських законах про захист персональ-
них даних, вони поділяються на дані за-
гального характеру (прізвище, ім’я та по 
батькові, дата і місце народження, грома-
дянство, місце проживання) та вразливі 
персональні дані (дані про стан здоров’я 

– історія хвороби, діагнози тощо; етніч-
на приналежність; ставлення до релігії; 
ідентифікаційні коди чи номери; персо-
нальні символи; підпис; відбитки паль-
ців, записи голосу, фотографії; дані про 
розмір зарплати або інші законні дохо-
ди, про вклади і рахунки в банках, не-
рухомість, податковий статус; кредитна 
історія; дані про судимість та інші фор-
ми притягнення особи до кримінальної, 
адміністративної чи дисциплінарної від-
повідальності; результати іспитів, про-
фесійного та іншого тестування тощо), 
і законом забороняється збирання, збе-
рігання, використання та поширення 
без згоди суб’єкта даних саме вразливих 
персональних даних. 

отже, у вітчизняному законодавстві 
залишається неврегульованою проце-
дура знищення персональних даних, 
залишені поза увагою питання заборо-
ни об’єднання баз персональних даних, 
що обробляються з різними цілями, не-
дбало виписане питання державного 
регулювання даної проблеми [6]. зміст 
багатьох норм пропонованого законо-
проекту є неузгодженим між собою, з 
нормами інших законів та міжнародно-
правових актів і потребує серйозного 
доопрацювання. необхідність та важ-
ливість даного закону для україни оче-
видна і будемо сподіватися, що піднята 
у ньому проблематика найближчим ча-
сом знову приверне увагу суспільства.
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сьогодні одними із визначаль-
них факторів сучасної історії 
є процеси глобалізації та ін-

форматизації. під впливом цих проце-
сів змінюються концепції національ-
них кордонів, посилюється інтеграція 
соціально-економічного життя, а та-
кож зростає взаємовплив партій і всіх 
країн на світовій арені. технологічний 
прогрес кінця минулого століття до-
корінним чином змінив ситуацію на 
світовому інформаційному ринку. не 
є виключення і канада, яка на початку 
ХХI ст. здійснила серйозний поворот 
у напрямку побудови інноваційного 
суспільства. в даному випадку мова 
йде про зміну ціннісних орієнтирів 
канадського суспільства, потенційних 
шляхах розвитку, створення “еконо-
міки, що ґрунтується на знаннях”, а 
також підтримку його національної 
культурної самобутності.

в умовах переходу до інформацій-
ного суспільства держава повинна 
вносити зміни в державний апарат, 
створюючи нові структури, які забезпе-
чать єдність і постійність інформацій-
ної політики. мова йде не тільки про 
технічні складові (створення інфор-
маційної магістралі, розвиток комуні-
каційної структури), але і вирішення 
соціальних питань. в сучасних умовах 
українській державі також необхідно 
забезпечити доступність технологій 
населенню, тим самим зміцнити по-
зиції різних соціальних прошарків для 

ефективного функціонування інфор-
маційного суспільства. 

мета даної статті полягає у висвіт-
ленні особливостей формування ін-
формаційного суспільства в канаді, що 
є важливим етапом на шляху покра-
щення соціально-економічного розви-
тку. для досягнення поставленої мети 
були визначені наступні завдання: про-
аналізувати економічний розвиток ка-
нади у другій половині ХХ ст., висвіт-
лити негативний вплив сша на процес 
формування науково-технічної бази 
канадського суспільства, а також дати 
оцінку важливим інноваційним пере-
творенням останніх десятиліть.

в умовах революційних змін в ін-
формаційних та інших технологіях ди-
наміка господарського розвитку і між-
народні позиції держави все в більшій 
мірі залежать від їх науково-технічного 
потенціалу. розвиток такого потенціалу 
в канаді має свої особливості. з одного 
боку, країна є одним із світових ліде-
рів в таких наукоємких і технологічно 
складних галузях як атомна енергети-
ка, виробництво авіаційно-космічної 
техніки, біотехнології, фармацевтика, 
сучасні телекомунікаційні системи. з 
іншого, простежуються чіткі ознаки 
відставання канади за масштабами 
та інтенсивністю інноваційного про-
цесу у багатьох галузях промисловості 
не тільки від головного економічного 
партнера і світового технологічного лі-
дера – сполучених штатів, але й інших 
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могутніх в економічному відношенні 
країн [7, с. 191].

з кінця 1970-х років підтримка на-
уки та інновацій була одним із важли-
вих завдань федеральних економічних 
програм. проте канаді не вдалось по-
слідовно реалізувати тривалу науково-
технічну стратегію у порівнянні із до-
сягненнями сполучених штатів в 1980-
1990-х рр. причина такого відставання 
пояснюється структурними особливос-
тями канадської економіки. протягом 
багатьох десятиліть масовий імпорт під-
приємницького капіталу, виробничих 
та управлінських технологій з сша не-
гативним чином вплинули на розвиток 
економіки і науково-технічного потен-
ціалу канади. адже відносна слабкість 
національного промислового капіталу 
та домінуючі позиції міжнародних, в 
першу чергу американських, корпора-
цій в обробних галузях посилили ма-
сове ввезення комплектуючих машин, 
обладнання та інших готових виробів 
за кордону [8]. низка канадських і ро-
сійських дослідників зазначають, що в 
силу слабкості позицій національного 
промислового капіталу більшість ка-
надських компаній не мали можливос-
ті вкладати великі інвестиції в науково-
дослідницьку інфраструктуру. зокрема, 
російський дослідник алехін Б.і. таким 
чином оцінював ситуацію “значна час-
тина ресурсів галузевої науки була ви-
ключена із процесу самостійної розроб-
ки і втілення технічних інновацій” [1, с. 
143]. філіали американських компаній, 
яким належало приблизно 40 % при-
бутку канадських промислових лабора-
торій, займались головним чином дру-
горядними функціями: або втіленням 
технологій, отриманих від материн-
ських компаній, або виконанням тих 
видів діяльності, які реалізовувались в 
основному за кордоном. за даними на 
1977-1979 рр. витрати в сферу наукових 
досліджень по відношенню до ввп ста-
новили в канаді лише 0,9 % у порівнян-

ні з 2,4 % в сша, 2,0 % в фрн та 1,7 % в 
японії [1, с. 142]. 

тому саме з 70-х рр. ХХ ст. в канаді 
почалось активне втручання держави 
в процес становлення національної 
науково-технічної бази. слід підкрес-
лити, що важливим аспектом науково-
технічної політики держави вже у пер-
шій половині 1980-х років був тісний 
зв’язок з загальним курсом “канадиза-
ції” економіки. в рамках цього курсу 
державна власність і підприємництво, 
система оподаткування бізнесу, заходи 
підтримки експорту, науково-технічна 
політика і більшість інших складових 
господарського регулювання викорис-
товувались для посилення позицій на-
ціонального капіталу в ключових га-
лузях економіки, в першу чергу в сфері 
промислового виробництва. державні 
програми науково-технічного розви-
тку були розроблені та здійснювались 
таким чином, щоб заходами підтримки 
могли скористатися перш за все компа-
нії, що контролювались національним 
капіталом. у 1973 році створюється 
національна дослідницька рада кана-
ди, покликана координувати роботу 
державних центрів і розробляти за-
гальну стратегію розвитку науково-
технічного потенціалу країни. 

протягом 1990-х років, федеральний 
уряд суттєво реформував свої науково-
технічні відомства і створив нові меха-
нізми фінансування інноваційної ді-
яльності за принципом “наука – техніка 

– виробництво”. на сьогодні функції по 
здійсненню науково-технічної політики 
розділені між різними федеральними 
установами і фондами наступним чином. 
основну відповідальність за розробку 
державної стратегії розвитку національ-
ного науково-технічного потенціалу має 
федеральне міністерство галузевої полі-
тики, а точніше – відділ галузевої і нау-
кової політики цього міністерства. саме 
це міністерство розпоряджається влас-
ним великим дослідницьким бюджетом 
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і своїми науково-аналітичними під-
розділами [7, с. 213]. конкретні завдан-
ня по реалізації федеральної науково-
технічної політики здійснює низка фе-
деральних міністерств, відомств та кор-
порацій. чотири відомства займається 
тільки цими завданнями і реалізовує 
федеральні дослідницькі гранти між ви-
конавцями. зокрема, національна до-
слідницька рада (організовує і фінансує 
фундаментальні дослідження в держав-
них наукових закладах і лабораторіях), 
рада досліджень в сфері природничих 
та інженерних наук (підтримує наукові 
дослідження і займається підготовкою 
висококваліфікованих наукових кадрів 
у вищих учбових закладах), рада дослі-
джень медицини (займається розвитком 
мережі державних інститутів в сфері ме-
дицини і охорони здоров’я ) також існує 
рада досліджень в сфері суспільних і гу-
манітарних наук [7, с. 213-215].

свідченням активної діяльності в 
цьому напрямку була публікація мі-
ністерством промисловості канади у 
1994 р. доповіді під назвою “побудова 
інноваційної економіки”. в ній чітко 
зазначалось, якими способами держа-
ва, використовуючи інформаційні тех-
нології, може досягнути високих еко-
номічних і соціальних результатів. ро-
бота зі сторони держави почалась, коли 
була утворена консультативна рада по 
інформаційній магістралі з метою під-
готовки пропозицій уряду. основна 
мета ради була спрямована на реаліза-
цію трьох завдань: створення робочих 
місць за допомогою інновацій та інвес-
тицій, посилення суверенітету канади 
і культурної ідентичності, а також за-
безпечення універсального доступу за 
прийнятними цінами. у вересні 1995 
р. рада випустила остаточну доповідь 

“виклики інформаційної магістралі”, в 
якій містилося близько 300 конкрет-
них пропозицій для дій уряду. згідно 
тверджень авторів цієї програми, дер-
жава повинна максимально створюва-

ти конкурентне середовище, в якому 
канадські фірми могли розвивати на-
ціональну економіку [3, с. 2]. особлива 
увага була зосереджена на збереженні 
власної культурної ідентичності. адже 
прагнення зберегти свою культур-
ну самобутність, підтримуючи власні 
змі, дозволить канаді стати експор-
тером кіно і відеопродукції, відстояти 
свої позиції на американському ринку. 
інші пропозиції до уряду були сформу-
льовані наступним чином: магістраль-
ні мережі і нова інфраструктура пови-
нні створюватись приватним сектором 
і відповідати вимогам ринку; розвиток 
інформаційної магістралі має бути 
технологічно нейтральним. мова йде 
про те, що держава не повинна підтри-
мувати лише одну із технологій; роль 
держави потрібно розглядати в кон-
тексті приватного сектору, яка вкладає 
інвестиції і несе фінансовий ризик. її 
політика має бути спрямована на ство-
рення робочих місць і національного 
багатства, стимулювання конкуренції 
і наукових досліджень, прискорення 
розвитку нових технологій та захисту 
прав споживача [3, с. 3].

результатом відповідної роботи є 
той факт, що в науково-дослідницькому 
секторі федерального уряду в 2001 р. 
уже працювало майже 32 тис. співро-
бітників, із них 13 тис. – наукові праців-
ники та інші професійні кадри, а влас-
не до науково-дослідницьких розробок 
було залучено більше 6 тис. державних 
службовців [9, с. 26]. варто наголосити 
на тому, що основними напрямками 
державної науково-технічної політики 
в канаді наприкінці минулого століт-
тя були наступні: 1. активна підтрим-
ка загальної інформатизації шляхом 
забезпечення максимального доступу 
населення до сучасних засобів зв’язку 
та джерел інформації; 2. розвиток ву-
зівської науки і перетворення універ-
ситетської освіти в “експортний про-
дукт”; 3. реформування державного 
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регулювання підприємницького сек-
тору з метою підвищення мотивації в 
проведенні науково-дослідницьких 
розробок.

усі ці заходи, хоча і мали серйозний 
вплив на розвиток науково-технічного 
потенціалу країни, проте не вивели її до 
числа передових наукових країн. звідси 
і виникла ідея створення загальнонаці-
ональної програми побудови в канаді 
інноваційного суспільства. основне 
завдання цієї програми – добитись до 
2010 року входження країни в п’ятірку 
провідних наукових держав світу. 

протягом ХХ-ХХI ст. в економічно 
стабільній канаді на рівні тривалої 
державної політики були здійсненні 
серйозні зрушення в напрямку побу-
дови інноваційного (інформаційного) 
суспільства. заради побудови міцно-
го інноваційного потенціалу, держава 
принципово змінила свою освітню і 
науково-технічну політику. мова йде 
фактично про зміну ціннісних орієн-
тирів канадського суспільства, потен-
ційних шляхів його розвитку, ство-
рення такої моделі економіки, яка в за-
рубіжній науковій літературі отримала 
назву “економіки, що ґрунтується на 
знаннях” (knowledge-based economy).

слід відзначити, що канадський 
ринок найманої праці уже відчув зна-
чних змін під впливом тенденцій до 
посилення освітнього рівня робочої 
сили. так, з 1990 по 2000 р. було створе-
но 1,8 млн. робочих місць для високок-
валіфікованих робітників, за цей час 
втрачено більше 1 млн. робочих місць 
для осіб із середньою або неповною се-
редньою освітою [9, с. 23]. 

особлива увага на сьогодні в канаді 
приділяється розвитку науки. фінан-
сування наукових досліджень і розро-
бок поступає із різних джерел і зростає 
високими темпами.

напередодні нового тисячоліття 
тодішній прем’єр-міністр країни жан 
кретьєн виступив із зверненням до на-

роду, в якому заявив про своє прагнен-
ня забезпечити сприятливі умови для 
розвитку нової економіки. у промові 
зазначалось: “ми володіємо найкра-
щою у світі високошвидкісною оптич-
ною мережею, яка зв’язує країну від 
тихого океану до атлантики. розробка 
складного програмного забезпечення у 
нас вартує дешевше, аніж в інших кра-
їнах. сім із двадцяти найкращих пів-
нічноамериканських університетів з 
комп’ютерних технологій знаходиться 
саме в канаді. тому ми будемо нама-
гатись створити сприятливий режим 
для досліджень і розробок у цій сфері 
і розширитись за межі північноамери-
канського регіону” [2, с. 1].

як зазначалося вище, ініціатива ство-
рення загальнонаціональної програми 
по інноваціям була висунена тодішнім 
прем’єр-міністром країни ж. кретьє-
ном в його січневі промові 2001 р. в 
наступному році федеральним урядом 
було підготовлено дві програми допо-
віді під спільною назвою “інноваційна 
стратегія канади” з конкретними реко-
мендаціями і певними термінами пере-
ходу до нової економічної моделі, в якій 
освіта і наука, дослідження і їх втілення 
відігравали би провідну роль. в першій 
доповіді під назвою “удосконалення 
шляхом інвестицій в людський потен-
ціал, знання і можливості” зазначалось, 
що знання є національним багатством 
і потрібно застосувати комплексні за-
ходи щодо посилення в країні науково-
дослідницької діяльності з метою ство-
рення в канаді “інноваційної економіки”. 
дещо інший зміст мала друга доповідь 

“питання знань: професійні навички і 
система освіти для канадців” – пропо-
нувались конкретні заходи щодо удо-
сконалення в канаді системи освіти, з 
врахуванням тієї обставини, що в новій 
економіці, що ґрунтується на знаннях, 
пріоритетним ресурсом є талановиті і 
підготовлені в освітньому плані люди.

в обговоренні стратегії створення “ін-
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новаційної економіки” прийняло участь 
більше 10 тис. канадців, пропозиції яких 
в кінцевому результаті дозволили ви-
ділити із більше 100 рекомендацій 16 
найбільш прийнятних для короткотер-
мінового планування. результатом три-
валого обговорення стало проведення в 
торонто (листопад 2002 р.) національ-
ного форуму, на якому було затверджено 
програму створення в канаді економіки, 
що ґрунтується на освіті та інновацій-
ній діяльності [9, с. 27]. на цьому форумі 
брав участь тодішній прем’єр-міністр ж. 
кретьєн, провідні міністри федерального 
уряду, а також близько 500 делегатів, що 
представляли інтереси ділових і науко-
вих кіл, профспілок та неурядових орга-
нізацій, державних лідерів різного рівня.

варто відзначити, що основними за-
вданнями програми було збільшення 
в три рази витрат приватного сектору і 
подвоєння коштів до 2010 р в напрямку 
науково-дослідницьких розробок. на 
федеральному рівні передбачалась сут-
тєва лібералізація режиму прийняття 
в країну висококваліфікованих іммі-
грантів, а також гарантувалось право 
для подальшої роботи в канаді інозем-
ним студентам, вирівнювання зарплати 
іммігрантів і канадців та ін.

найбільш помітними були і заходи 
інституційної підтримки даної загаль-
нонаціональної програми. адже в про-
грамі брали участь практично усі фе-
деральні міністерства і відомства при 
координуючій ролі міністерства про-
мисловості. Ще в 1997 р. урядом країни 
було створено канадський фонд інно-
вацій – незалежна корпорація, осно-
вне завдання якої полягає у фінансовій 
підтримці наукової діяльності універ-
ситетів, медичних закладів та інших, 
головним чином неурядових організа-
цій. федеральний уряд канади інвес-
тував більше 3 млрд. дол. в діяльність 
цього фонду. 

з прийняттям національної інно-
ваційної програми відбулось подаль-

ше посилення процесу “регіоналізації” 
науки, оскільки одним із основних на-
прямків інноваційної діяльності є роз-
виток науково-технічного потенціалу 
окремих канадських співтовариств та 
поселень. зокрема, у 1999 р. в провін-
ції альберта було створено міністер-
ство по справах інновацій і науки, яке 
об’єднало більше десяти різних підроз-
ділів в державних відомствах провін-
ції та ініціювало низку програм спря-
мованих на підтримку інноваційної 
діяльності в цій провінції.

створення конкурентоспроможних 
технологічних осередків навколо дослід-
ницьких центрів (“технологічні класте-
ри”) має налагодити продуктивну вза-
ємодію державних і підприємницьких ор-
ганізацій з місцевими структурами. пе-
редбачається, що до 2010 р. в канаді буде 
діяти не менше десяти таких “кластерів”, 
які зможуть самостійно конкурувати на 
рівні національних і міжнародних рин-
ків для реалізації своїх нововведень в 
комерційних цілях.

в новій програмі передбачається і 
серйозна підтримка інноваційної ді-
яльності малого і середнього бізнесу, а 
також зростаючого сектору неурядо-
вих організацій. слід наголосити, що 
близько 60 % державного фінансування 
спрямовується в державні дослідниць-
кі організації, більше 20 % – в універси-
тети і медичні заклади, більше 15 % – в 
приватний сектор і 5 % – на підтримку 
неурядового сектору і міжнародні на-
укові проекти [9, с. 32].

канадські компанії мають сильні 
конкурентні позиції в таких інновацій-
них секторах сучасної економіки, як те-
лекомунікації, біотехнології, авіаційно-
космічна промисловість, виробництво 
обладнання з використанням волокон-
ної оптики. як виробник авіаційної тех-
ніки, канада займає п’яте місце в світі, а 
що стосується випуску легкових і ван-
тажних автомобілів – сьоме місце. на 
галузі, пов’язані із сучасними інформа-
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ційними і телекомунікаційними техно-
логіями, припадає приблизно 15 % всього 
об’єму вироблених в країні товарів і по-
слуг [6, с. 117].

підтримка державою освіти, науки 
та інновацій є надзвичайно важливим 
інструментом прогресивних структур-
них перетворень в економіці та зміц-
нення конкурентоспроможності. в на-
прямку цієї стратегії простежується на-
ступний план дій. перший – розшири-
ти “власне виробництво” нових знань і 
технологій в таких пріоритетних галу-
зях, як медицина, освоєння багатства 
світового океану, телекомунікаційні та 
інформаційні технології, біотехнології 
та ін. другий напрям спрямований на 
збільшення можливостей практичного 
використання знань спеціалістами з ін-
ших країн. у зв’язку з цим, збільшились 
федеральні асигнування спрямовані на 
підготовку науково-дослідницьких та 
інженерно-технічних кадрів, а також 
проводяться реформи імміграційного 
законодавства, що полегшують пере-
селення в канаду молодих спеціалістів 
з високим рівнем освіти і професійної 
кваліфікації [7, с. 346]. 

інформаційна політика уряду кана-
ди спрямована на перехід до інформа-
ційного суспільства, побудову інфор-
маційної супермагістралі, нової (ін-
формаційної) економіки, збереження 
мультикультурності канадських націй 
в цифровому середовищі. реалізація 
інформаційної політики здійснюється 
через спеціалізовані національні ін-
ституції (консультативну раду інфор-
маційної супермагістралі, засновану у 
1994 р.) [5, с. 32]. уряд канади усвідом-
лює роль глобалізації комунікаційних 
процесів у подальшому прогресі краї-
ни. діяльність консультативної ради 
інформаційної супермагістралі по-
лягає у розробці пропозицій та реко-
мендацій для прийняття політичних 
рішень за такими напрямками, як: по-
будова і функціонування сучасної інф-

раструктури; співробітництво держави 
і приватного сектору; охорона приват-
ного життя і безпека мереж; заохочення 
конкуренції та збільшення канадсько-
го змісту в інформаційних продуктах 
і послугах; підтримка канадських змі; 
впровадження прогресивної концепції – 
освіта протягом усього життя. роль дер-
жави визначається національними та 
суспільними інтересами, збалансованим 
регулюванням конкуренції, дотриман-
ням основних принципів свободи слова, 
прозорістю урядової політики та демо-
кратичних інститутів країни, підтрим-
кою наукових досліджень та створенням 
інтелектуального потенціалу канади. 

продумана політика федерального 
уряду позитивним чином відображу-
ється на добробуті громадян цієї країни. 
адже канадська модель соціальної орга-
нізації суспільства, яка сформувалась в 
останній третині XX ст., й сьогодні зорі-
єнтована на сталий поступальний роз-
виток. вона продовжує забезпечувати 
досить високий рівень соціальних га-
рантій для всього населення. і відбува-
ється це, перш за все, за допомогою за-
гальнонаціональної системи медичного 
страхування і активній участі держави 
у фінансуванні вищої освіти [4, с. 1]. 

останніми роками в канаді створю-
ються усі передумови для переходу до 
якісно нової моделі розвитку, яка буде 
базуватись на освіті та інноваціях. ці 
зміни обумовлені необхідністю пріори-
тетного розвитку наукоємких галузей 
виробництва країни. разом з тим уряд 
канади, приймаючи програму створен-
ня інноваційного суспільства, виходить 
з того, що в інноваційний процес мають 
бути залучені усі прошарки канадського 
суспільства, які в тісному взаємозв’язку 
і при фінансовій підтримці держави 
можуть забезпечити входження кана-
ди в п’ятірку найбільш розвинутих в 
науково-технічному плані країн.
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актуальність теми досліджен-
ня обумовлена, насамперед, 
необхідністю конкретизувати 

поняття “інформаційної еліти” і “еліти 
змі”. в існуючих наукових публіка-
ціях, на відміну від обговорення за-
гальних проблем комунікаційної сфе-
ри, власне інформаційним елітам та їх 
взаємодії з владою відводиться не так 
багато місця. причому в інформацій-
ні еліти чи еліти змі включають, по-
суті, вищі верстви задіяної в засобах 
масової комунікації інтелігенції. така 
тенденція спостерігається не тільки у 
вітчизняній елітології, а й почасти в за-
рубіжній [2].

правляча еліта – це соціальні групи, 
які займають найбільш високі позиції в 
суспільстві, володіють у максимальній 
мірі владою та можливостями впливу 
на суспільство. за функціональними 
ознаками виділяють, насамперед, по-
літичну, економічну та культурно-
інформаційну еліти. особливе значен-
ня у формуванні суспільної думки та 
впливу на політичну еліту належить 
культурно-інформаційній еліті, в яку 
входять видатні діячі науки, культури, 
змі, провідні журналісти, представ-
ники вищої церковної ієрархії.

в сучасних умовах, коли ми живемо 
в постіндустріальному (інформаційно-
му) суспільстві, із складу культурно-
інформаційної еліти доречно виокре-
мити еліту змі, оскільки саме вона 
здійснює суттєвий вплив на суспільну 

думку і свідомість суспільства. при 
цьому еліта змі діє не сама по собі, а 
в тісній взаємодії з політичною елі-
тою, під її впливом та в її інтересах. 
аналіз сучасних процесів і соціально-
політичних реформ в україні потребує 
уважного розгляду політичної ролі 
еліти інформаційної сфери та внести 
певні корективи в концепції політич-
ної елітології.

Ступінь наукової розробки теми. в 
підході до проблеми взаємодії еліти 
змі і політичної еліти насамперед слід 
визначити, хто відноситься до тієї та ін-
шої категорії. в зв’язку з цим, доречно 
згадати, що “еліта” в перекладі з латин-
ської (eligera) означає краще відбірне, 
вибране. починаючи з ХVіі століття, 
цей термін стали застосовувати до “ви-
браних людей”, насамперед – до вищої 
знаті. в науковий обіг він був уведений 
на межі ХіХ-ХХ століття. античні філо-
софи згадували аристократію як прав-
ління кращих. так, платон, який най-
більш точно сформулював елістич-
не світобачення у своєму трактаті про 
ідеальну державу, вважав кращими 
правителями філософів. значний вне-
сок у розвиток елітизму внесли н. ма-
кіавеллі, т. карлейль, о. шопенгауер, 
ф. ніцше, в. парето, г. моска, р. мі-
хельс, г. лассуел, дж. Бернхем, д. Белл, 
с. ліпсет, т. веблен і та.ін. у класичній 
політичній елітології виділяються, на-
самперед, пануючі групи, становище 
яких визначалось їх аристократичним 

ЕЛІТА ЗМІ ЯК СУБ’єКТ ПОЛІТИЧНОГО 
ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИКО-
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походженням, володінням великою 
власністю та фінансами, які очолювали 
державні інститути. а представники 
меритократичного підходу переконані 
в тому, що в суспільстві у ході еволю-
ції ствердився принцип висунення на 
керівні пости найбільш здібних людей, 
яких відбирали з різних верств суспіль-
ства. термін меритократія (від латин-
ського meritus – достойний і грецького 
kratos – влада) був уведений англ. соціо-
логом м. янгом.

цікава точка зору американського лі-
ворадикального соціолога а. гоулднера, 
який вважав “елітарним” критерієм ви-
сокий рівень освіти. в свою концепцію 
нового класу він вклав поняття куль-
турного капіталу як особливого виду 
капіталу. гоулднер визначав новий клас 
як культурну буржуазію, розглядаючи 
при цьому володіння цінностями ду-
ховної сфери (знаннями, інформацією) 
як один із видів капіталу. трактовку го-
улднера поділяє відомий французький 
соціолог п’єр Бурдьє [3].

ряд соціологів та філософів, котрі 
взяли на себе роль соціальних критиків, 
підкреслюють наркотичний характер 
масової культури. гюнтер андерс, макс 
Хорнлаймер, раймонд Багер та інші ав-
тори, аналізуючи сучасну практику ма-
сової комунікації, визначають її як ін-
дустрію мрій. радіо, кіно, телебачення 
розцінюються ними як гігантські кана-
ли суспільства, які репродукують ілюзії, 
поширюють еталони почуттів і вчинків, 
створюють неправдоподібну культуру.

необхідно підкреслити методологіч-
ну значимість робіт вітчизняних вчених 
у сфері елітології та взаємовідносин вла-
ди і змі. це праці г.к. ашина, ф.м. Бур-
лацького, о.в. гаман-голотвіної, р.р. гал-
лямова, а.в. дуку, е.д. зелетдинової, 
в.п. мохова, с.г. корпоносенка, в.г. іг-
натової, т.м. полякової, а.м. старо-
стіна, м.Х. фарукшина та ін.

слід відзначити, що роль політич-
ної еліти змі вивчена недостатньо. в 

науковій літературі немає чіткого ви-
значення цієї категорії керівників, не-
достатньо вивчена її роль як фактору 
політичного впливу, не зовсім чітко 
визначені взаємовідносини еліти змі 
з політичною елітою, що й обумовило 
вибір даної теми.

відтак, мета цієї статті, розкрити по-
няття інформаційної еліти як суб’єкта 
політичного процесу, виявити моделі 
взаємостосунків політичної еліти та 
еліти змі в сучасній україні та сфор-
мулювати значення інформаційних 
технологій як інструменту еліти змі у 
формуванні суспільної свідомості та 
суспільної думки.

ми притримуємось поширеного в 
сучасній елітології поняття інформа-
ційної еліти (журналісти, продюсери 
телебачення, правляча верхівка змі, 
головні редактори газет, радіо і теле-
програм), які розглядаються як окрема 
елітна група [1]. водночас, сучасні реа-
лії, в яких інформація поряд з матері-
альними, енергетичними та людськими 
ресурсами, стала однією із найбільш 
важливих складових, які показують, 
що володіння і ефективне оперування 
інформаційними ресурсами в кілька 
разів збільшує ефективність та потен-
ціал використання всіх інших. як сфор-
мульовано в програмі політики в сфері 
інформаційних ресурсів гарвардського 
університету: “Без матеріалу нічого не 
існує. Без енергії нічого не відбувається. 
Без інформації ніщо немає змісту” [13].

інформація сьогодні набуває здатнос-
ті деякого універсального “капіталу” (в 
термінології п. Бурдьє), стає системним 
модератором соціально-політичного 
простору. сьогодні до інформаційної 
еліти можна в повній мірі віднести і до-
статньо багаточисельну групу аналітиків 
та експертів, які пояснюють та коменту-
ють різноманітні соціально-економічні 
процеси. в інформаційній сфері потуж-
ний вплив мають представники гумані-
тарної інтелігенції, представники науки, 
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культури, релігії, освіти, які виконують у 
суспільстві функцію ідеологічного впливу, 
формування світоглядних позицій, куль-
турних цінностей в інтересах пануючого 
класу, соціальної групи, окремих осіб [3]. 

еліта змі – це більш конкретизова-
не поняття, яке безпосередньо включає 
в себе впливовий та керівний проша-
рок змі (успішні, відомі та популярні 
журналісти, продюсери TV, менеджери 
змі, головні редактори газет, радіо та 
TV-програм). Що ж слід розуміти під 
елітою змі? виходячи із загальноприй-
нятого визначення еліти, еліта змі – це 
соціальні групи чи окремі особи, які во-
лодіють змі чи займають дуже високі 
позиції в них і володіють широкими 
можливостями впливу на суспільство. 
цілі впливу на суспільство можуть 
бути різними. але, насамперед, це бо-
ротьба за політичний вплив, прагнен-
ня до фінансово-економічних успіхів. 
відмінності в засобах обумовлені тим, 
що існують різні типи видавництв. так, 
наприклад, суспільно-політичні в якос-
ті приоритетних використовують полі-
тичну тематику, яка здійснює суттєвий 
вплив на суспільні процеси та форму-
вання масової свідомості. у економіч-
них та рекламних видавництв головна 
мета – отримання прибутку від рекла-
ми та PR-матеріалів. у зв’язку з цим, 
еліту змі доречно розділити на дві гру-
пи: політичну еліту змі та бізнес-еліту 
змі. відношення до тієї чи іншої групи 
визначає її близькість з іншою елітою: 
політичною і економічною. Хоча, відно-
шення до політичної еліти змі зовсім 
не означає її незацікавленості в бізнесі, 
тому що завдання господарів змі не 
тільки формувати суспільну думку для 
досягнення своїх чи чужих політичних 
цілей, але й отримати прибуток, тому ті 

“чужі”, котрі виступають у тому чи ін-
шому змі з політичними матеріалами, 
як правило, платять за це. виключення 
складають партійні видання. до складу 
еліти змі входять, у першу чергу, влас-

ники змі, головні редактори та ведучі 
журналісти газет, журналів, радіо та 
телебачення. якщо врахувати, що влас-
никами державних змі виступають 
державні структури, то дещо умовно, 
до інформаційної еліти можна віднести 
і керівників державних структур. в за-
лежності від рівня змі, це можуть бути 
президент країни, прем’єр-міністр, спі-
кер парламенту, голови адміністрацій 
міст та районів. Хоча формально дер-
жавними змі керують головні редак-
тори, фактично вони виконують волю 
засновників змі, як і редактори недер-
жавних змі. а журналісти, в свою чергу, 
виконують волю редакторів, обслуго-
вуючи інтереси власників. так, остання 
виборча кампанія до парламенту 2002 р. 
підтвердила тезу про те, що змі в ці-
лому не виконують своєї аналітичної 
функції. для активної частки електо-
рату, для тих, хто був зацікавленим хо-
дом та змістом виборчої кампанії, без-
умовно, інформація, надана змі стала 
предметом роздумів та аналізу. однак 
аполітична більшість електорату опи-
нилася в інформаційному хаосі. пере-
січний громадянин не зміг зорієнтува-
тися в ідеологіях, платформах, брендах 
саме тому, що змі перетворилися на 
полігон відпрацювання “брудних” ви-
борчих технологій, а газетна площина, 
час у телеефірі стали подеколи предме-
том торгівлі. “маркетинговий підхід 
у політиці” – можна зауважити, однак, 
на жаль, процеси, які відбувалися у ви-
борчій кампанії, далекі від цивілізо-
ваних маркетингово-управлінських 
схем. аналіз центральних видань за-
свідчив, що з 33 партій та блоків, які 
взяли участь у виборах 2002 р., активну 
присутність у національному інформа-
ційному просторі продемонстрували не 
більше десяти. складається враження, 
що ті партії та блоки, які не мали по-
тужної фінансової бази, взагалі ігнору-
валися центральною пресою та телека-
налами [10].
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відсутність необхідних умов для 
виконання змі функції інформуван-
ня, громадської критики й контролю, 
а також для налагодження процесу 
комунікації між усіма учасниками ви-
борчого процесу; відсутність умов для 
економічної незалежності еліти змі; 
неконституційне управління інформа-
ційним потоком органами державної 
влади є основними передумовами об-
меження конституційних прав грома-
дян на свободу думки і слова, на вільне 
висловлення поглядів і переконань та 
застосування в українських змі прямої 
та опосередкованої цензури, в цілому 
засвідчує відсутність транспарентності 
змі в україні протягом усього дослі-
джуваного періоду, коли відбувалися 
вибори до парламенту україни. сво-
бода слова і наявність інформаційного 
та правового поля – ось головні умови 
успішної діяльності мас-медіа. змі ма-
ють бути вільними і незалежними від 
владних структур. і хоча на законодав-
чому рівні змі отримали свободу слова, 
свободу від цензури, політичну і профе-
сійну незалежність від державної влади, 
вони практично не мають реальної ма-
теріальної бази своєї діяльності. це дає 
можливість фінансово–промисловій і 
політичній еліті використовувати ло-
бістські й фінансові механізми за допо-
могою змі у своїх вузькокорпоратив-
них інтересах [7].

держава, в особі політичної еліти, 
у всі часи намагалась контролювати і 
спрямовувати дії еліти змі. взаємодія 
цих двох еліт складається по-різному. 
це може бути і безкорисливе обслугову-
вання інформаційною елітою політич-
них сил, і платне співробітництво (на-
приклад, той чи інший інститут влади 
наймає те чи інше змі з метою власного 
інформаційного обслуговування, обго-
ворюючи при цьому об’єм площі в газе-
ті та суму оплати). відомі випадки, коли 
недержавні змі за договорами, чи нео-
фіційними домовленостями, працюють 

відразу на кілька політичних груп та 
угрупувань, які протистоять одна од-
ній. але в таких випадках у державних 
структурах є засоби тиску на такі змі: 
правові, економічні, адміністративні, 
тощо. на практиці державні змі є ав-
томатично закритими для опозиційних 
думок, програм та висловлювань. при-
ватні ж газети використовують виборчі 
кампанії для поліпшення свого фінан-
сового становища. відбувається сво-
єрідний перерозподіл сфер впливу на 
електорат: владні структури монополі-
зують державні змі, а великий капітал 

– приватні [9]. 
в існуючих елітологічних концепці-

ях значну увагу приділяють ролі і місцю 
еліти змі в сучасному суспільстві. од-
нак, не визначене місце і роль інформа-
ційної еліти у впливі на політичні про-
цеси. у вітчизняній елітології ця роль 
трактується у контексті загальних про-
блем взаємодії інформаційної сфери і 
влади, змі і політичної еліти. в зарубіж-
ній елітології відсутня диференціація 
проблем взаємовідносин інформацій-
ної і політичної еліти. роль впливу еліти 
змі на політико-ідеологічний процес (і, 
власне, взаємовідносин з політичною 
елітою) визначається інституційними 
і функціональними особливостями її 
діяльності, які пов’язані з політичними 
процесами суспільства та розвитком 
інформаційної сфери [1].

політична еліта має бути головним 
суб’єктом модернізаційних змін у сус-
пільстві. важливою передумовою фор-
мування ефективної політичної еліти є 
збалансований перерозподіл владних 
повноважень. проблемам формування 
сучасної української політичної елі-
ти, порівняльному аналізу парламент-
ських еліт україни та інших постсоці-
алістичних держав присвячено окремі 
праці. проте серед публікацій, які ви-
світлюють дану тему, лише окремі ха-
рактеризують критерії відбору еліти, 
консолідації українського народу на-
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вколо своєї національно-свідомої еліти. 
а оскільки в україні процеси елітариза-
ції політичної еліти лише розпочалися 

– через поповнення її новими людьми 
з новими якостями: гуманізмом, па-
тріотизмом, високими духовними і 
моральними принципами та нормами, 
професіоналізмом, громадянською по-
зицією – вбачається тема формування 
високоінтелектуальної еліти в нашій 
країні, сили, позбавленої “родинних 
плям” комуністичного суспільства (як і 
деформованого за своєю суттю проце-
су первісного нагромадження капіталу) 
нової політичної еліти, яка на ділі від-
повідатиме високим вимогам сучасного 
цивілізаційного прогресу [5]. 

слід відзначити особливу значимість 
образно-семантичного впливу на сучас-
ні ідеологічні процеси (і, тим самим, роль 
у ньому еліти змі) в українських умовах, 
з огляду на особливості національної 
ментальності та національної культури, 
більш відкритої і сприйнятливої щодо 
чуттєво-образних явищ, які пов’язані з 
соціально-політичною ідентифікацією 
субелітних прошарків суспільства.

еліта змі впливає на політичні проце-
си не прямими засобами, а, переважно,за 
допомогою інформаційного потоку, який 
формує політичні, культурні, та інші 
цінності. при цьому реалізуються такі 
основні функції, які пов’язані з політико-
ідеологічним впливом, як поширення і 
включення в діяльність інститутів со-
ціалізації політико-ідеологічних цін-
ностей; створення емоційно-художніх 
засобів нової політичної персоналізації 
та ідентифікації; міфологізація; героїза-
ція та дегероїзація політико-ідеологічних 
конструкцій та ціннісних орієнтирів; 
розробка механізмів зміни та переклю-
чення політичних прагнень в інші фор-
ми культурної поведінки; створення 
засобів іміджеологічно-ідеологічного 
маніпулювання масами і окремими осо-
бистостями [12]. 

отже, саме життя вимагає докорін-

них змін, насамперед, значного оновлен-
ня політичної еліти. та й народ поступо-
во починає розбиратися у політичних 
хитросплетіннях і навряд чи буде таким 
довірливим, як раніше. все голосніше 
народ вимагає побудови нормальної де-
мократичної держави – спільного дому 
для всіх громадян україни. люди зна-
чно спокійніше реагують на питання 
мови, бо вже побачили, що це є предмет 
для примітивних політичних спекуля-
цій. з кожним роком політикам важче 
паразитувати на церковному питанні. 
але церква може жити лише з народом, 
і навряд чи духовні особи хочуть розді-
лити долю одержавленої російської пра-
вославної церкви, що спіткала її після 
революції 1917 року. поле для виборчих 
маніпуляцій звужується і старі політич-
ні технології втрачають дієвість [4].

перетворення інформаційної діяль-
ності в товарне виробництво та поява 
сфери всезагального вжитку масового 
інформаційного продукту відкрила 
ефективні засоби непрямого соціаль-
ного і політичного впливу та управлін-
ня. використовуючи образно-художні, 
семантико-знакові, невербальні тех-
нології впливу, змі та їх організації і 
лідери формують образи і стилі життя, 
поведінкові установки та стереотипи, 
впливають на механізми соціальної та 
етнічної ідентифікації і, в результаті, 
перетворюють інформаційну сферу в 
потужний соціально-політичний ре-
сурс. еліта змі висувається на суттєво 
більш впливові позиції у суспільстві та 
починає висувати програми соціально–
політичного змісту [6].

слід підкреслити, що цей ресурс 
все ширше стає задіяним для міжгру-
пової комунікації як всередині ряду 
країн, так і в міжнародних відносинах. 
сша, франція, фрн, великобританія 
та деякі інші країни сьогодні широко 
використовують інформаційні канали 
як потужний засіб зовнішнього впли-
ву, що сприяє завойовуванню ринків 
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образотворчих та культурних послуг, 
так і перенормуванню системи ціннос-
тей всередині багатьох країн. у резуль-
таті це створює соціально–культурне 
середовище, що сприяє політичному 
діалогу та політичному впливу.

змі є важливою складовою час-
тиною політичної системи сучасно-
го суспільства. їх сутність, характер і 
функції у значній мірі визначаються 
соціально-політичним устроєм сус-
пільства. в тоталітарному суспільстві 
друковані видання, радіо, телебачен-
ня слугують органічною частиною 
командно-адміністративної системи, 
знаходяться в жорсткому підкоренні 
правлячої еліти, партійної бюрокра-
тії, у результаті чого їх діяльність зво-
диться не до інформування населення 
про те, що відбувається у світі, пошуку 
істини, а пропаганди готових, “скину-
тих зверху” ідей, догм, установок. най-
більшим успіхом буде користуватися 
в аудиторії журналіст, який виступає 
не в ролі наставника, а як розумний 
співрозмовник з високою культурою 
діалогічного мислення. натомість ін-
формаційний порядок денний полі-
тичного мовлення твориться не у від-
повідь на реальні інтереси суспільства, 
а провокується майстрами закулісних 
інтриг. “змусити глядачів повірити в 
реальність того, що відбувається на 
політичній “сцені”, надати вірогідності, 
яскравості і переконливості вчинкам, 
а, головне, словам “акторів” – ось роль, 
на яку українські журналісти або пого-
дилися, або з якою змирилися” [14].

в демократичній, правовій державі 
змі задовольняють інформаційні ін-
тереси суспільства, здійснюють неви-
димий контроль за діяльністю законо-
давчих, виконавчих, судових органів, 
суспільних організацій та рухів, полі-
тичних діячів. формуючи та вислов-
люючи суспільну думку, прагнення та 
настрої людей, їх окремих груп, дру-
ковані видання та змі є своєрідною 

“четвертою владою”, владою суспіль-
ного судді, народної варти порядку та 
справедливості. “демократію захища-
ють змі, вільні і всюдисущі. в україні 
з цим велика проблема. підконтрольні 
владі частина телеканалів, радіостан-
цій і друкованих видань співають з 
партитури замовників. опозиційні ж 
видання виконують переважно про-
пагандистські функції. при цьому 50 
відсотків дій влади, як і економіки, за-
лишаються в тіні. Більшість журналіс-
тів давно опустила руки і, побігавши 
протягом декількох років між чесною 
професією і стабільним заробітком, ви-
брала друге” [11]. так охарактеризувала 
ситуацію в українських змі ю. мосто-
ва, яку деякі прихильники називають 
не інакше, як “честь і совість нації”.

відзначені прояви свідчать про на-
ростаючу тенденцію входження еліти 
змі в склад партнерів політичної еліти. 
це характерно для сучасного політич-
ного суспільства, оскільки тут еліти 
змі виконують надзвичайно важливі 
функції міжгрупової та міжетнічної ко-
мунікації, соціальної стабілізації і соці-
алізації в режимі реального часу. значи-
мість цієї еліти у владно–політичному 
процесі в постекономічному суспіль-
стві зростає, насамперед, із–за суттєво-
го переструктурування ресурсів влади 
в постіндустріальному суспільстві.

слід відзначити, що в сучасній укра-
їні особливого значення набуває забез-
печення інформаційної безпеки країни, 
оскільки, як відзначає багато вчених, по-
літиків та аналітиків, інформація стає 
щоразу все потужнішим засобом веден-
ня психологічних війн. інформація сьо-
годні – це умова і результат будь-якого 
виду діяльності. швидкими темпами 
розвиваються науки про інформацію та 
особливу роль у впливі на суспільство 
та державу здійснюють змі. представ-
ники еліти змі здатні, з одного боку, 
підтримувати, зміцнювати, розвивати 
політичну систему суспільства, а з ін-
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шого – розхитувати і деформувати її. в 
перехідний період така роль змі прояв-
ляється з особливою силою. дана обста-
вина обумовлена тим, що змі, з одного 
боку, здобувають самостійність струк-
тури в системі державної політики су-
часної україни, а з іншого – виступають 
у якості складової частини громадян-
ського суспільства. функціональна осо-
бливість цього явища в демократичній 
країні полягає у тому, що змі виступа-
ють інструментом гармонізації відносин 
між владою та народом, забезпечуючи 
постійний діалог між ними. 

таке значення інформації в сучас-
ному суспільстві дає можливість по-
ставити логічне питання про актуаль-
ність осмислення місця і ролі змі в 
системі державної політики україни. 
в сучасній україні змі належать як 
державі, так і партіям, фінансово-
промисловим групам, окремим бан-
кам, компаніям та приватним особам, 
а значить, не завжди здатні гаранто-
вано висловлювати інтереси особис-
тості, суспільства і держави. 

специфіка елітних проявів у політич-
них взаємовідносинах полягає в тому, що 
елітні групи стають основним суб’єктом 
влади і управління у сучасному суспіль-
стві. успіх політичної еліти багато в чому 
залежить від міри її впливу на еліту змі та 
засобів взаємодії з нею. проаналізувавши 
взаємостосунки еліти змі можна зроби-
ти висновок, що змі відіграють ключову 
роль у формуванні та маніпулюванні сус-
пільною думкою. змі є основним поста-
чальником та виробником міфів і тому 
держава намагається контролювати їх, 

щоб безпосередньо впливати на процес 
міфотворчості [8].
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“Буковинська партнерська агенція” (Бпа) – неприбуткова громадська органі-
зація, легалізована в місті чернівці в серпні 1999 року. засновники – представ-
ники бізнесу, банківської справи, засобів масової інформації – у 1998 році були 
учасниками програми “громадські зв’язки” в штаті мейн, сша, що стало по-
штовхом для створення організації. стратегічним напрямком діяльності агенції 
була вибрана модель громадського територіального розвитку, успішно застосо-
вана 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’ємній 
складовій громади, в об’єктивному та неупередженому інформуванні громадян; 
вільному доступу громадян до інформації, зокрема з питань прав людини, соці-
альних прав та обов’язків, правових відносин в галузі підприємництва.

основні напрямки діяльності:
співпраця з органами місцевого самоврядування з питань сприяння роз-•	
витку територіальних громад, стратегічного та проектного планування в 
т.ч. організація та проведення тренінгових курсів для представників ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування.
сприяння розвитку регіональних засобів масової інформації (організація •	
та проведення тренінгів для журналістів, проведення засідань постійно 
діючого медіа-клубу “незалежний сектор”).
дослідницька та аналітична діяльність у напрямках стану та перспектив •	
регіонального розвитку, місцевої демократії (організація та проведення 
первинних та вторинних досліджень, фокус-груп, видання суспільно-
політичного журналу “форум”, проведення науково-практичних конфе-
ренцій, круглих столів та семінарів).

Бпа самостійно та у коаліції з партнерами реалізувала більше 20 проектів. 
Бпа активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами ви-
конавчої влади, широким колом громадських організацій, науковцями, експер-
тами, представниками підприємництва, засобами масової інформації.

за час діяльності організація провела більше 30 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, організу-
вала міжнародні обміни буковинських та польських керівників місцевого само-

Громадська спілка  
“Буковинська партнерська 
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врядування і підприємців, виконала ряд масштабних соціологічних досліджень 
пріоритетних проблем місцевих громад, здійснила видання низки збірників, 
посібників та методичних матеріалів з питань місцевого самоврядування, опти-
мального використання місцевих ресурсів, місцевої демократії.

з 2002 року Бпа – член асоціації громадських організацій снд та Балтії 
по запобіганню конфліктів. у період 2003-2005 років Бпа була інформаційним 
партнером міжнародного фонду “відродження” у чернівецькій області. у пері-
од 2004-2005 років Бпа була 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 аутентичності місцевих громад. Бпа 
є членом ради коаліції. при Бпа з 2004 року діє медіа-клуб “незалежний сек-
тор”. за ініціативою Бпа у 2006 році створено незалежний аналітичний центр 
“інститут йозефа шумпетера”.

     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
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