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Передмова  
 

Прикро констатувати, але тематика збірника праць, присвя-
чених Східноукраїнському конфлікту, що була видана УІСГРА 
навесні минулого року, так і не втратила актуальності. Україна 
залишається у вирі глобальних викликів, з якими зіштовхнувся 
світ. Й іноді складається враження, що ніякого просвіту в нашій 
ситуації навіть не передбачається. Цьому «сприяють» як кризові 
явища в різних площинах культурного життя, так і безпрецедент-
ні труднощі в процесі порозуміння різних поглядів на шляхи ви-
рішення конфлікту та цілі, які повинні стати орієнтиром для цьо-
го руху. 

Ситуацію ускладнює політизованість питання «війни і ми-
ру», вирішення якого залежить від низки пов’язаних з ним про-
блем — долі Донбасу, ідентичності його жителів, нарешті, украї-
нської ідентичності як такої. Зрозуміло, що йдеться про цілі про-
блемні поля, навіть «переорати» які немає жодної надії. З іншого 
боку, теоретичний та спричинений ним практичний клінч, в яко-
му завмерли до кінця не з’ясовані учасники зіткнення навколо та 
всередині України, зв’язує не лише вітчизняні наукові й політич-
ні спільноти, але й поширюється на європейські еліти: попри до-
сить продумані сценарії розв’язання українського вузла, процес 
виходу з кризи все ще залишається на початковій стадії. Вплив 
глобальної ситуації на українські реалії за рік, що минув після 
видання першого збірника, став очевидним майже усім неупере-
дженим спостерігачам та вимушеним учасникам Східноукраїнсь-
кого конфлікту, але чи наблизилися ми до розуміння сутності то-
го, що відбувається? Чи спромоглися побачити практично досяж-
ні орієнтири руху до деескалації ситуації? 

Статті, що пропонується читачу, спрямовані на прояснення 
цих найважливіших питань в межах знань фахівців, які взяли 
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участь у її створенні. Природа професійної компетенції науковців 
не може обіцяти якихось дуже оптимістичних узагальнень чи ча-
рівних рецептів порятунку. Але ж саме ці маленькі кроки в на-
прямку системного погляду на конфлікт є, здається, єдиною стра-
тегією виходу з затяжної кризи.  

Виходячи саме з такого сподівання, редакційна колегія фо-
рмувала структуру збірника. Він містить два розділи, що отрима-
ли назви «Фундаментальні дослідження» та «Прикладні дослі-
дження». Перший розділ присвячений осмисленню глобальної 
ситуації сьогодення, конфліктогенним чинникам та загостренням, 
які відбуваються на кордоні західного світу та його альтернатив. 
Стаття Олександра Білокобильського та Віктора Левицького 
окреслює специфіку глобальних зіткнень і шляхи їхнього впливу 
на життя України, виходячи з наявності принаймні трьох альтер-
нативних проектів, які розуміються зокрема і як засоби квазірелі-
гійної мобілізації мас в інтересах глобальної конкуренції. Руслан 
Халіков у своєму дослідженні зупиняється докладніше на іслам-
ському альтернативному проекті, всередині якого відбувається 
внутрішня конкуренція між ідеологіями, що отримали підтримку 
з боку офіційних урядів, та ідеологіями, які взяті на озброєння 
недержавними формуваннями. Інший блок статей першого розді-
лу – тексти Ігоря Паська, Йоссі Бейліна, Романа Додонова та 
Дмитра Кобалії – присвячений теоретичному осягненню Східно-
українського конфлікту й пропонує різні кути зору, під якими 
перспективно розглядати цю ситуацію та варіанти її розвитку в 
майбутньому. 

Другий розділ збірника, через свою зосередженість на кон-
кретних проблемах, охоплює більше коло питань та представле-
ний більшою кількістю авторів, серед яких переважно є філосо-
фи, соціологи та економісти. У статті Віктора Левицького міс-
титься аналіз наявної ситуації в Україні та деяких помилок, що 
були зроблені під час розбудови української державності через 
відсутність загальнонаціональної ідеології та стратегії розвитку. 
Конфліктогенні чинники життя українського суспільства в соціо-
логічному вимірі досліджує Тетяна Єрескова, зосереджуючись на 
протистоянні консервативних і прогресистських тенденцій. Ма-
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теріал В’ячеслава Попова пропонує поглянути на українське сьо-
годення крізь призму історичної соціології та присвячений життю 
українських городян у складних умовах 1917-1920 рр. Соціальні 
зрізи напередодні конфлікту та нині є предметом досліджень Ок-
сани Панькової та Лесі Ваколюк, перша з яких виходить через 
аналіз змін у ставленні населення різних регіонів України до по-
дій на Донбасі на ширшу перспективу розуміння сучасних геопо-
літичних конфліктів; а друга зосереджується на соціології Донба-
су напередодні загострення конфлікту. Стаття В’ячеслава Ліха-
чова розкриває вузьку і специфічну тему участі ультраправих 
угруповань у збройному конфлікті з обох сторін, але оскільки 
їхня присутність є важливим чинником у пропагандистських ка-
мпаніях і дійсно певним чином впливає на ситуацію, ця проблема 
справді має отримати виважений критичний аналіз. Останній 
блок статей стосується проблематики миротворення. Володимир 
Скворець намагається вивести свою модель мирного врегулю-
вання конфлікту після дослідження вже наявних нині моделей 
В. Горбулiна та інших українських авторів, тоді як Максим Леп-
ський пропонує читачеві результати експертного опитування іно-
земних фахівців з приводу перспектив миротворення та суміжних 
питань, а Валерій Павлюк зосереджується на покроковому 
розв’язанні конфлікту в умовах, коли він ще не вичерпаний, і 
триває фаза відкритого збройного протистояння. 

Авторський колектив щиро сподівається, що третього ви-
пуску з аналогічною назвою не знадобиться. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  
ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Глобальні зіткнення  
постсекулярного світу та  

українське питання  
  
Білокобильський Олександр, 

Левицький Віктор 
  

Важко сперечатися з тим, що на початку XXI ст. Європа 
зіткнулася з низкою криз. Економічні негаразди, політичні та 
культурні зіткнення переросли у військове протистояння на сході 
України – майже в географічному центрі Європи. Експерти 
одностайно констатують, що світова система безпеки тріщить по 
швах. Не може не викликати занепокоєння і той факт, що попри 
весь спектр засобів, що протягом післявоєнних років дозволяв 
підтримувати стабільність у Європі, ситуація не лише не набли-
зилася до вирішення, але й продовжує загострюватись. 
Економічна нестабільність, сотні тисяч іммігрантів, що навод-
нили країни ЄС і підступи до нього, та східноукраїнський кон-
флікт надають і без того драматичному стану речей граничного 
статусу. Розмови про можливий розпад Європейського Союзу та 
незворотні наслідки цих подій для решти світу лише під-
креслюють унікальність та загрозливість ситуації. 

Наївно було б бачити в тому, що відбувається, випадковий 
збіг обставин, тому не дивно, що з’явилася значна кількість інтер-
претацій подій. Зменшення доходів середнього європейця, зро-
стання безробіття, кризовий стан економік багатьох країн, в тому 
числі й членів ЄС, внутрішня міграція та еміграція, терористичні 
акти та масові протести – все це та багато інших негараздів 
дослідники пов’язують із процесами глобалізації. Поява на ринку 
праці нових великих ресурсів – десятків мільйонів азійських 
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робітників, які готові виконувати свої обов’язки за нижчу ніж у 
Європі платню та перехід до так званої інформаційної стадії 
розвитку економік країн золотого мільярду (разом з пов’язаними з 
нею трансформаціями сфери зайнятості у всьому світі) – очевидні 
глобалізаційні тенденції, що, так би мовити, лежать на поверхні. 
Але є й не такі очевидні та від цього не менш значущі причини 
європейської кризи, які правильніше за все було б пов’язати зі 
змінами в царині духу. Чи не з цими змінами пов’язані небачені 
раніше виклики, що стоять сьогодні перед Старим Світом? 

Вважаємо, що найважливішою, але ще недооціненою про-
блемою є проблема протистояння ідеологічних дискурсів, в 
межах яких артикулюються та стверджуються ціннісні та світо-
глядні інтерпретації реальності. Хоча ця сфера й може здаватися 
суто теоретичною, там, де ідеологічні дискурси використо-
вуються для розуміння й вирішення найбільш гострих питань 
сучасності, вони набувають гранично практичного характеру. 
Гострота ідеологічного протистояння навколо інтерпретації подій 
на Донбасі, яку ми пропонуємо розглянути нижче в якості при-
кладу, свідчить про наявність протиріч, що виходять за межі 
взаємин навіть декількох держав та набувають глобального мас-
штабу. І якщо десь у 1980-х такий конфлікт ідеологій можна було 
вписати в контекст глобального протистояння між капіталі-
стичним та соціалістичним таборами, то через 25 років після 
падіння Берлінського муру ситуація потребує нової евристики.   

Власне наявність конфліктних ідеологічних дискурсів сама 
по собі свідчить про наявність суб’єктів глобального проти-
стояння. Але яка природа цих ідеологій і чим вони покликані до 
життя? Нижче ми, враховуючи інструментарій і методологію 
даної праці, але не в останню чергу й зважаючи на масштаб та 
можливі наслідки вказаних вище викликів, зробимо спробу 
власної герменевтики духовних зрушень, до яких маємо стосунок 
в силу вимушеної зануреності у події, що відбуваються на пе-
редньому краї глобалізаційних зіткнень. У сутнісному відношенні 
це буде й спроба уточнити геополітичний контекст, у якому 
спалахнув східноукраїнський конфлікт, що, сподіваємось, дозво-
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лить подивитися на нього в дещо незвичному ракурсі як на один з 
симптомів глобальної кризи. 

Маємо констатувати, що жодна з існуючих сьогодні інтер-
претацій подій на Донбасі не «вміщує» в себе всіх відомих обста-
вин та факторів. Дещо спрощуючи, можемо звести існуючі погля-
ди на конфлікт до трьох дискурсів, в межах яких формуються як 
мінімум різні (а то й протилежні) погляди на східноукраїнські 
події, – українського, російського та європейського. 

Проблема інтерпретації та пов’язана з нею проблема інтер-
претаційних функцій, яку мають ідеологічні дискурси, заслуговує 
на окрему увагу. Кожна інтерпретація передбачає певне розуміння 
чогось, яке, так би мовити, «відбувається» в розумі індивіда. Саме 
тут знаки та символи перетворюються на смисли, що, у свою 
чергу, викликають інтенційні стани та спричиняють якісь дії. Але 
людина потребує «соціальної верифікації» – вона повинна 
переконатися, що її розуміння чогось збігається з закріпленими в 
суспільстві взірцями та поділяється іншими; тобто поняття, що 
артикулюють думку, повинні мати соціальну легітимацію, а 
судження – не суперечити стійким конвенціям. Зважаючи на те, 
що «канонічні» вислови та поняття, з яких вони складаються, 
завжди контекстуальні («наші вислови про зовнішній світ 
стикаються з трибуналом чуттєвого досвіду не поодинці, але 
тільки як зв’язане ціле» – говорив У. В. О. Куайн1), індивідуальне, 
на перший погляд, розуміння завжди «вплетене» в тканину 
існуючих інтерпретаційних традицій – дискурсів. Що ж до власне 
наявних ідеологічних дискурсів, про які йшлося вище, то вони, 
окрім семантичного виміру, мають прагматичний та іден-
тичнісний виміри, утворюючи специфічним чином поляризовані 
реальності, які не лише надають власним адептам необхідні 
смисли, але й пропонують готові візуалізації та алгоритми дії, 
консолідують їх у мотивовані спільноти, мобілізують на важливі 
індивідуальні та колективні дії. 
                                                           
1   Куайн У. В. О. Две догмы эмпиризма / У. В. О. Куайн // Слово и объект : [пер. 
с англ.]. – М.: Логос, Праксис, 2000. – С. 342-367. 



 

   12  

Треба також розуміти, що існування дискурсів, які 
потребують медіапідживлення, експертного обслуговування та 
інших ресурсів, саме по собі передбачає більш широкий контекст 
інтересів, для досягнення яких дискурсивні реальності ство-
рюються й/або підтримуються. Ідеологічні дискурси виступають 
одночасно і як засоби досягнення певних глобальних інтересів, і 
як середовище, в якому ці інтереси зароджуються та артику-
люються. Сформовані в дискурсивних просторах інтерпретації 
конфлікту, вони мають, по-перше, відроджувати в сьогоденні 
ідентичність своєї спільноти-суб’єкта; по-друге, відповідати на 
виклики, що безпосередньо постають перед нею та, по-третє, 
візуалізувати бажане для спільноти майбутнє, що виступає 
орієнтиром на шляху її просування в середовищі спільнот-
конкурентів. 

Звертаючись до виокремлених дискурсів, можемо побачити, 
що вони відповідають усім «вимогам». Український дискурс 
базується на імперативах емансипації від радянського минулого, 
очищення та ствердження європейської ідентичності українців. 
Це здійснюється через героїзацію новітньої української історії 
(2014-2015 рр.) та заради європейського майбутнього держави. 
Російський дискурс пов’язаний із переосмисленням-рекон-
струкцією величі СРСР та Росії, захистом від експансії Заходу та 
вибудовуванням життєздатної альтернативи західному шляху 
розвитку. Щодо європейського дискурсу, то він відштовхується 
від непохитної безальтернативності класичних західних 
цінностей, імперативу мінімізації кинутого їм з боку деструк-
тивних сил виклику, та виконання місії Європи з подальшого 
поширення цих цінностей. Зрозуміло, що український дискурс 
треба розуміти як частину європейського, підпорядковану 
загальній ліберально-демократичній ідеології, але доповнену у 
відповідності до внутрішньодержавних завдань. 

У контексті конкретної ціннісно-смислової дискурсної 
поляризації (в межах якого б дискурсу вона б не здійснювалася) й 
відбувається акт розуміння індивідом того чи іншого аспекту 
реальності взагалі та в нашому випадку східноукраїнського 
конфлікту зокрема. Зрозуміло, що ми отримуємо не більш-менш 
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об’єктивний відбиток реальних подій, а в першу чергу ідеоло-
гізований продукт – інструмент досягнення головної для дискур-
сивної традиції мети. В цьому світлі події на Донбасі 
перетворюються відповідно або на визвольну, майже вітчизняну, 
війну з агресором (український дискурс), або на громадянську 
війну (російський дискурс), або на хоча й кровопролитне, але ло-
кальне з’ясування відносин між народами на маргінесі Європи 
(європейський дискурс). Якщо ж ми спробуємо послідовно 
висловитися щодо цієї головної мети подібного глобального 
дискурсивного рівня, то зрозуміємо, що навіть політичні й 
економічні інтереси виконують тут підпорядковану роль – ідеться 
про збереження суб’єкта глобальної дії, суб’єкта дискурсу, тобто 
– культурного суб’єкта як такого. Власне на цьому культурно-
аксіологічному, світоглядному (метафізичному?) рівні, який 
насправді торкається дискурсивного зіткнення, і повинно бути 
поставлене запитання про природу суб’єктів конфліктних 
дискурсів. Зважаючи на те, що економічні, політичні чи соціальні 
проблеми в межах ідеологічних дискурсів перетворюються на 
паливо “солідаризації – мобілізації – дії” спільноти-суб’єкта, це 
питання набуває суто практичної ваги та граничного статусу. 

Різноманітність дискурсивної палітри значною мірою 
ускладнюється зовнішніми для європейської цивілізації 
чинниками, зокрема – міграційною кризою. В силу історичних 
причин значна частка прибульців з Африки та Азії в Європу є 
вихідцями з мусульманських країн, що належать до третього, 
глибоко традиційного світу, а тому їх світобачення залишається 
переважно релігійним. Починаючи як мінімум з повоєнних 50-х 
років, уряди провідних європейських держав припустилися низки 
вирішальних помилок, що вилилися у провал політики 
мультикультуралізму на початку ХХI ст. Найважливішою з них, 
поряд з первинним небажанням інтегрувати іммігрантів (як 
вважалось, тимчасових) у суспільство, зневагою до їх сімей 
взагалі та дітей зокрема, стала безпідставна надія на те, що 
релігійні люди, всі етапи соціалізації яких відбулися у системі 
релігійних координат, беззаперечно переймуть секулярні цінності 
європейського суспільства. Насправді ж світогляд прибульців, що 
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був замішаний на ірраціональних, з точки зору європейського 
розуму, імперативах, виявився нерозчинним у західному 
культурному коктейлі. 

Цікаву відмінність в подібній ситуації демонструє приклад 
США. Активність релігійних організацій в цій країні не 
знижувалася протягом всього ХХ століття, що стало основою 
своєрідного секулярного парадоксу2. Але регулярне «піджив-
лення» американського суспільства взагалі та церков-
них / релігійних громад зокрема новими адептами, по-перше, 
інтенсифікує релігійне життя Сполучених Штатів, по-друге, 
створює дієвий механізм асиміляції іммігрантів з більш 
традиційних суспільств до економічного і культурного простору 
країни. Європа з її вірою в раціональні підвалини власних 
цінностей, не змогла створити подібного механізму. Політика 
збереження культурних відмінностей, за якої загальні ліберально-
демократичні цінності мали б виступити основою інтеграції 
вихідців з релігійних культур до культурного простору Європи, не 
виправдала сподівань. Результатом її реалізації стали до певної 
міри автономні субсвіти, що зберегли в першу чергу релігійну 
ідентичність і протиставили себе світській Європі. 

Сьогодні зіткнення на релігійному ґрунті знову по-
вертаються, причому в давно забутому масштабі. Простежується 
й зустрічна тенденція – усе більше європейців звертаються до 
традиційних, навіть традиціоналістських цінностей. Усе це 
дозволяє по-новому осмислити поняття постсекулярного 
суспільства, яке порівняно нещодавно увійшло у філософський та 
взагалі гуманітарний обіг. 

Існує декілька варіантів розуміння «постсекулярності». З 
нашої точки зору, найбільш послідовним, в світлі поставлених 
проблем, є підхід, згідно з яким цей термін використовується, по-
перше, темпорально, для позначення історичного періоду, що 
приходить на зміну «добі секуляризації» – того класичного 
варіанту модерну, що був замішаний на абсолютизованих прин-
                                                           
2  Casanova J. Public religions in the modern world / Jose Casanova. – Chicago: The 
University of Chicago Press, 1994. – 330 p. – P. 16-17. 
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ципах Просвітництва. По-друге, суттєво, йдеться про культуру, 
що в силу зовнішніх (викликів з боку релігійних спільнот і 
суспільств) та внутрішніх (розуміння власного генетичного 
зв’язку з християнством) обставин більше не в змозі ігнорувати 
кардинальну значущість релігійної складової власних культурних 
смислів. Саме така постсекулярна Європа – світське суспільство з 
низкою слабоасимільованих релігійних анклавів та стонченим 
прошарком найбільш стійкого в економічному сенсі населення – 
повинна протистояти новим викликам. 

Якщо навіть виключити з низки політичних проблем Євро-
пи збройне протистояння в Україні як симптом екстраор-
динарного загострення, що потребує окремого аналізу, вони 
будуть викликати занепокоєння. Масові протести та революції, 
що загрожують внутрішній стабільності держав усередині 
Європи та по її кордонах, різке зростання популярності 
політичних сил, що сповідують крайні погляди (переважно 
правого штибу), зростання напруги навколо питання європейської 
єдності (загрози розпаду єврозони та ЄС загалом) ставлять 
болючі питання перед політиками. На окрему увагу заслуговує 
трансформація політичної аксіології та дієвості власне полі-
тичного інструментарію вирішення загальнодержавних та за-
гальноєвропейських проблем. На зміну політичним дебатам 
навколо ролі держави у вирішенні економічних питань, що 
зводились до суперечок між прихильниками більш регульованої 
економіки та адептами неоліберального ринкового конкурування, 
прийшли дещо інші форми політичного дискурсу. Експерти 
відзначають зростання проблематизації власне демократичних 
цінностей та європейського проекту, заклики до культивування 
національної, культурної та релігійної ідентичності, що 
повертають європейське суспільство до «привидів початку ХХ 
століття»3. 

Проте й падіння віри у політичні шляхи вирішення власних 
проблем – про що свідчить зниження популярності партій 
                                                           
3  Дервиш К. Ловушка идентичности / Кемаль Дервиш // Forbes-Украина. – 2015. 
– № 6 (52). – С. 12. 
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класичного ґатунку4 та стабільне падіння явки на політичних 
виборах всіх рівнів, і зростання популярності політичних брендів 
радикального зразка на кшталт «Народного фронту», «Істинних 
фінів» чи «Йоббік» (програми яких іноді мають неофашистський 
присмак) свідчать про ціннісно-інституційний зсув усередині 
європейського суспільства. Проблематизація ліберально-демо-
кратичної моделі соціального захисту, криза суспільства 
загального добробуту, зменшення прибутків, деградація 
середнього класу, збільшення кількості іммігрантів, що не 
бажають беззаперечно прийняти світські цінності – усе це 
«монетизується» в політичні дивіденди тих сил, що лише 
дестабілізують ситуацію. 

При цьому проблеми в економічній, соціальній і політичній 
площинах виглядають як своєрідні проекції загальнопроблемного 
стану європейського суспільства. Вони навряд чи можуть бути 
редуковані до якоїсь однієї площини як первинної (наприклад, 
економічної), також навряд чи для них можна знайти спільний 
знаменник, що виконує роль базису, для якого всі інші прояви – 
суть надбудови. Йдеться саме про різні виміри більш складного 
стану соціальної системи, лише частина проблем якої може бути 
описана як економічна чи політична. Відбуваються епохальні 
трансформації мислення та дії середнього європейця. Показово, 
що дослідники з різних галузей майже суголосно вказують на 
проблему ліберально-демократичних цінностей та інституцій, 
яким якщо не зараз, то вже в найближчому майбутньому буде 
кинуто виклик. Незадоволення більшості населення розвинутих 
країн світу зростанням економічної нерівності, скорочення 
соціальної держави та підйом хвилі неофашизму, повернення до 
етнічних та релігійних форм націоналізму, мобілізація 
незадоволених існуючим станом речей у багатотисячні, якщо не 
мільйонні протестні рухи та ін. загрожують основам 
європейського соціуму. Фундаментальні для долі європейської 
цивілізації уявлення про наполегливу працю як шлях до 
                                                           
4  Стэндинг Г. Прекариат: Новый опасный класс / Гай Стэндинг; [пер. с англ. 
Н. Усовой]. – М.: Ад Маргинем, 2014. – 328 с. 
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процвітання, суспільну солідарність, суспільство загального 
добробуту як ідеал соціальних гарантій та розвитку, політику як 
шлях до оптимізації системи соціальних інституцій (а не їх 
руйнації) опиняються під ударом, а зміни соціальної та полі-
тичної її структури сприяють не стабілізації ситуації, а швидше 
подальшому її загостренню. 

Вбачаючи початок економічно-соціально-політичних про-
блем Старого Світу в глобалізації, ми не звертаємо уваги на зміну 
якщо не полюсів, то мейнстримів цього процесу. Зрозуміло, що 
глобалізаційний проект як такий сформувався через експансійний 
рух західного світу, але після розширення «Заходу» до кордонів 
ойкумени, «автентичний Захід», в першу чергу Європа, зіткнувся 
зі зворотнім рухом. Разом із технологіями, природознавством, 
соціальними інституціями «незахід» отримав нові уявлення про 
суспільство, світ та його долю. 

Реципієнти сприйняли не лише той чи інший коктейль із 
«західних цінностей», але й власне цінності як такі. Цей 
специфічний витвір європейської культури залишається занадто 
природним для західної людини, і ми змушені докладати значних 
зусиль для того, щоб просто уявити позаціннісне мислення чи 
суспільство. Однак, як це переконливо довів Гайдеґґер, власне 
ціннісний підхід до буття став наслідком суб’єктивізації 
європейської метафізики, зокрема в філософії Декарта та Канта. 
Після зміни фундаментальних установок мислення з тих, що були 
притаманні традиційному релігійному мисленню, на суб’єктно-
центричні стає можливим мислення буття як «системи 
необхідних умов» тобто умов, «з якими необхідно рахуватися»5. 
Ціннісне мислення, за Гайдеґґером, народжується в результаті 
перетворення ίδέα в perceptio6, яке відбувається в поступовій 
переорієнтації схоластичного мислення від бібліоцентричної 
дедукції до протоприродничої індукції. Секуляризація теологічної 
                                                           
5  Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие: Статьи и выступления 
/ Мартин Хайдеггер; [пер. с нем. В. Бибихина]. – М.: Республика, 1993. –  
С. 63-177. 
6  Там само. – С. 163. 
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думки саме й перетворює «те, що спричиняє та надає можливість 
(смисл, мета, призначення, єдність, порядок, істина)»7 з транс-
цендентного на ціннісне. В мисленні, що виходить з незаперечної 
очевидності власної наявності та відмовляє в подібній оче-
видності усьому іншому як трансцендентному, саме й вико-
нується необхідна, за Гайдеґґером, умова народження цінностей – 
«уявлення сущого як такого стає тим уявленням, що безумовно 
встановлює все на самому собі й від себе і для себе повинно 
встановлювати всі умови буття»8. Без переконання в тому, що 
лише суб’єктивний вимір надає сущому сутність (тобто без 
метафізичної «оцінки» процедури надання сутності) «цінності» 
втрачають сенс. 

Ціннісне мислення, таким чином, треба вважати резуль-
татом тривалої секулярної еволюції західного мислення, а його 
експорт – дуже важливим елементом експансійного розширення 
цивілізаційного простору Заходу. Запозичені ментальні форми 
дозволяли неофітам осмислювати особливості власного 
культурного простору, усвідомлюючи їх у якості власних 
цінностей та створювати альтернативи тих конструктів, що 
колись були сформовані в західній секулярній думці – історії, 
картини світу, соціального прогресу. 

Ще більш важливим наслідком інтелектуальних запозичень 
треба вважати власне розширення глобального простору, в якому 
стало можливе співіснування конкуруючих аксіологій, де навіть 
цінності виявилися не останньою основою думки та дії, а лише 
ефективним засобом мобілізації спільнот. Ця ціннісна реляти-
візація вплинула на долі європейської філософії, в якій саме з 
початком нової післявоєнної хвилі глобалізації «вибухнули» ідеї 
постмодерністської руйнації всіх визначеностей. Вона ж 
вплинула й на те, що було названо «товаризацією», або 
«монетизацією» цінностей – як і усе в секулярному світі, який 
зосереджений на «тут і зараз» та відсікає трансцендентне, поряд з 

                                                           
7  Там само. – С. 164. 
8  Там само. – С. 165. 
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товарами, послугами, грошима, стосунками та відчуттями 
цінності також знайшли власну вартість. 

На тлі ціннісно та технологічно облаштованого соціального 
простору, що спирається на власні інституції та невпинно 
поширюється на нові території, і який, мабуть, і символізує 
«обличчя» глобалізації, власні релігійні та традиційні «цінності» 
нових його мешканців виглядають як щось принципово інше за 
природою, як таке, що не розчиняється в товаризаційно-
монетизаційній кислоті. Та чи й можуть прагматично вихолощені 
в горнилі функціонального прагматизму західні цінності 
витримати конкуренцію зі своїми насиченими молодою кров’ю 
релігійними візаві? Чи готовий хтось помирати за те, що має 
лише поцейбічний вимір та певний грошовий еквівалент? 

І коли мова заходить про глобальну конкуренцію – кон-
куренцію в глобальному просторі, де стикаються не лише еконо-
міки, армії, інформаційні потоки, але й різні інтерпретації 
вирішальних для долі світу смислів, європейцям дуже складно 
знайти підстави для того, щоб претендувати на ексклюзивну 
правоту власної інтерпретації. Маємо своєрідне культурне 
відчуження – ініціювавши глобалізаційний процес та «запро-
понувавши» світу власну цивілізаційну парадигму в її 
світоглядних, аксіологічних, логічних, соціальних, політичних, 
економічних тощо формах, європейці втратили право на її 
ексклюзивне «використання». 

Але марно було б сподіватися, що «нові європейці», тобто 
мешканці територій, накритих глобалізаційною хвилею, стануть 
схожі на європейських аборигенів. З одного боку, участь у 
модерних за походженням соціальних практиках рано чи пізно 
викарбує в їх головах стійкі уявлення про рівність людей, свободу 
та права людини. Але ніхто й ніщо не скасує їх власної історії, 
можливо, сповненої принижень та несправедливості; їх сучасного 
пригніченого стану чи безперспективності майбутнього існування 
їх та їхніх дітей на околицях світу. Так само як і сподівань чи 
навіть вимог справедливості та кращого життя, під яким буде 
розумітися симбіоз уявлень про успішність в західному світі та 
власних релігійних і традиційних переконань. 
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Фактично, в глобальній реальності стикаються два різних 
світи – перший, свідомий чи ні її творець – секуляризований Захід 
з його вкрай меркантилізованою ментальністю, другий – 
реципієнт секулярних форм суспільного життя, але внутрішньо 
релігійний «інший світ». Підпорядковане становище другого, при 
повній неспроможності в існуючій сьогодні системі координат 
довести право першого на домінування, треба розглядати як 
невичерпне джерело цивілізаційних зіткнень. Європа підкорила 
світ, «подарувавши» йому власний спосіб культурного життя та 
побудувавши/будуючи на цьому небачений раніше власний 
добробут. Але інструмент поневолення виявився двосічним: 
побачивши світ європейськими очима, незахід проголосив власні 
орієнтири щасливого життя. Правда полягає, мабуть, у тому, що 
глобалізація не створила (чи й створить колись?) єдиної 
глобальної цивілізації, а лише облаштувала «майданчик» для 
нових глобальних гравців, і сьогодні ми маємо дифузне зіткнення 
цивілізацій, яке існує як об’єктивне зіткнення релігійного й 
секулярного світів в кожній точці земної кулі, де є хоча б дві 
людини, що мають різні уявлення про граничні цінності та цілі. 

Проте, існуючі в західній цивілізації засоби мінімізації 
конфліктів, можливо б, спрацювали й у випадку аксіологічно-
телеологічних суперечок, якщо б не одне «але». Секулярна 
культура Заходу, а разом з нею і глобалізаційна культура довели 
свою спроможність монетизувати майже кожну сутність, 
перетворюючи її на засіб конкурентної боротьби. Наявність 
цивілізаційного протистояння оголила попит на світоглядні 
переконання, й можна було б припустити, що ринкова економіка 
відразу ж спробує задовольнити цей попит. 

Гадаємо, що саме це й відбувається сьогодні навколо 
Європи. Не зумівши, на противагу США, демпфувати виклики 
релігійної міграції та втративши трансцендентну опору 
світоглядно-аксіологічних підвалин власної культури, вона надала 
забагато козирів в руки конкурентів. Поряд із модерним 
проектом, який втратив право на унікальність, були сформовані, 
або знову артикульовані, альтернативні проекти глобального 
розвитку. Можна стверджувати, що світ вступив до нового етапу 
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глобалізації, для якого характерна втрата Заходом, можливо, 
останньої переваги — монополії на ціннісні та світоглядні 
категорії. Усвідомлення цього факту спровокувало новий виток 
глобальної конкуренції, тепер на рівні ціннісно-світоглядних 
систем та проектів глобального розвитку. Сьогодні можна 
впевнено говорити про як мінімум три альтернативи західній 
парадигмі. Перша стала надбанням світової спільноти у 2006-
2008 рр. після низки заяв вищого керівництва Росії, зокрема 
програмної статті міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 
(2008 р.), в якій він наголосив на необхідності “конкуренції 
ціннісних орієнтирів та моделей розвитку” та була оформлена в 
доктрину “русского міра”. Друга ініційована відомим “Доку-
ментом №9” Центрального комітету Комуністичної партії Китаю 
й сформульована у доповіді Сі Цзіньпіна (лютий 2014 р.), 
присвяченій “серцевинним цінностям” китайської культури. Про 
зміст третьої парадигми західний світ зміг скласти уявлення за 
допомогою програмних документів “ісламського Халіфату”, що 
просочилися у американську та європейську пресу. Хоча вказані 
альтернативи модерну пропонують різні форми боротьби з 
західною гегемонією, від стриманого опонування в китайському 
варіанті до більш жорсткого протистояння у російському і аж до 
воєнної боротьби у випадку ІД, кожна зі сформованих 
альтернатив відіграватиме все більш важливу роль в майбутньому 
та, можливо, каталізує формування нових ціннісно-світоглядних 
систем. Замість гегемонії модерної цивілізації маємо нову 
реальність – конкуренцію, а можливо й боротьбу різних проектів 
глобального розвитку. 

При цьому, дуже важливою особливістю альтернативних 
систем-проектів є експлуатація ними незатребуваних в секулярній 
модерній парадигмі релігійних та традиціоналістських архетипів. 
Можна виокремити декілька спільних рис, властивим описаним 
альтернативним парадигмам: 1) принципове заперечення універ-
сальності модерних цінностей та імперативів; 2) інтерпретація 
західних цінностей як інструмента підкорення та експлуатації 
інших культур; 3) звернення до власної історії та традицій як 
джерела культурних регулятивів.  
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Так, щодо неуніверсальності західного способу життя та 
його ціннісно-світоглядних підвалин висловлювалися не лише 
натхненники “русского міра”, але й ідеологи китайського проекту. 
Наприклад, Президент Академії суспільних наук Китаю, Ван 
Вейгуан, підкреслював, що захід навмисно, але безпідставно видає 
власні цінності за загальнолюдські9. Насправді ж усі ціннісні 
системи відносні та мають історичне походження. Щодо при-
бічників радикального ісламського проекту, то вони взагалі 
відмовляють західним цінностям в будь-якому позитивному змісті. 

Досить одностайні прихильники антимодерних проектів і 
щодо “істинного” призначення позірної уневерсалізації західної 
аксіології. З їх точки зору це робиться для встановлення 
культурної гегемонії Заходу над рештою світу. В радикальному 
варіанті мова йде про американську чи сіоністську змову проти 
ісламського світу, в більш поміркованих – про приховану бороть-
бу проти інших політичних систем (той таки Ван Вейгуан10). У 
Китаї прямо заговорили про культурні та економічні загрози з 
боку таких західних утворень, як конституційна демократія, ідея 
розділу трьох гілок влади, багатопартійність, загальні вибори, 
підпорядкування армії державі, громадянське суспільство та 
уявлення про права людини. На думку теоретиків китайського 
проекту пропаганда ліберально-демократичних цінностей 
спрямована зокрема на “зміну базового економічного устрою 
Китаю”, загрожує “принципам партійного управління” та 
правдивій історії КПК. На розповсюдженні західних цінностей та 
культурних стандартів як способу отримання дивідендів в 
геополітичній боротьбі регулярно наголошується й у російській 
зовнішньополітичній риториці. 

Те, що й заперечення універсальності західних цінностей, й 
звинувачення Заходу у використанні власних ціннісно-світогляд-
них установок для отримання стратегічного домінування над 
                                                           
9  Ломанов А.В. Общий знаменатель нации: китайские ценности будут соперни-
чать с западными / Александр Ломанов // Россия в  глобальной политике. – 
2015. – № 5. – С. 139. 
10 Там само. – С. 138. 
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незахідними культурами витікають з глобальних тенденцій можна 
побачити, звернувшись до природи запропонованих альтерна-
тивних проектів. Всі вони формуються навколо релігійних й/або 
традиціоналістських цінностей та імперативів, які протиста-
вляються модерній парадигмі і є відповіддю на виклик експан-
сіоністському розповсюдженню секулярного погляду на світ. У 
російському проекті йдеться про “православну традицію”, “Святу 
Русь”, яка повинна стати базисом для формування традиції 
“цивілізаційної” або ж навіть “цивілізаційної общності”11. 
Ісламський проект є релігійним за своєю суттю та спирається на 
“сунітські цінності”12. 

Традиціоналістське та релігійне забарвлення мають й 
“серцевинні соціалістичні ціннісні воззріння”, список яких було 
представлено у листопаді 2012 р. на XVIII з'їзді КП Китаю. Хоча 
звучання назв цих цінностей — багатство, демократія, гармонія, 
свобода і т. д. досить традиційно, вони інтерпретувалися в 
“марксистському” дусі та в “руслі китайської традиції”13, згідно 
яких відповідальність передує свободі, обов’язок — правам, 
колектив стоїть вище за індивіда (Чень Лай, директор Інституту 
національного вчення14). В цих та подібних висловлюваннях 
китайських ідеологів та високопосадовців15 російський дослідник 
Олександр Ломанов вбачає реінкарнацію “моральних та соці-
альних цінностей раннього конфуціанства”16. 

                                                           
11  Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии 
III Ассамблеи Русского мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html. 
12  Вододіли секуляризації / Український інститут стратегій глобального розвит-
ку і адаптації. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – С. 170-174. 
13   Ломанов А.В. Общий знаменатель нации...  – С. 146. 
14  Там само. 
15  Див. промову Сі Цзіньпіна (лютий 2014) про те, що розповсюдження ціннос-
них воззрінь повинно спиратися на найкращі традиції китайської культури — 
гуманність, довіру, “підвищення гармонії”, шанування справедливості, “відно-
шення до народу як до основи”, “прагнення до Великого єднання” (див. цитова-
ну статтю О. Ломанова, – С. 147). 
16  Ломанов А.В. Общий знаменатель нации... – С. 147. 
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Спільним знаменником цінностно-світогладних альтер-
натив західному способу культурного життя, на основі яких 
формуються власні проекти глобального розвитку, є заперечення 
статусу верховного судді, що належить в сьогоднішньому світі 
західному розуму. Західні стандарти мислення й оцінки на 
раціональність тих чи тих елементів інших культур відкидаються 
чи дуже обмежуються: для того щоб зрозуміти моральні, 
прагматичні, екзистенційні особливості російської / китай-
ської/ісламської цивілізації треба підходити до них з тими 
критеріями, що були ними ж сформовані – досить закономірний 
результат втілення імперативу релятивізму, що набув глобального 
звучання!  

Прямим наслідком впровадження цього імперативу в життя 
(якщо не тим, що його до життя покликало) виступає претензія на 
певні дивіденди в глобальному змаганні: запропонувати світу 
власні цінності17, створити могутній мобілізуючий ресурс та 
здобути краще майбутнє18. 

Збройний конфлікт на українському сході відповідає всім 
умовам світоглядної війни в глобальному просторі. По-перше, він 
був спровокований та розв’язаний на умовній межі Заходу та 
Незаходу; по-друге, при цьому вдало експлуатувалися релігійні 
мотиви; по-третє, в результаті безпрецедентної інформаційно-
пропагандистської кампанії в ЗМІ були сформовані конкуруючі 
ерзац-реальності, в межах яких адепти різних сторін мобі-
лізувалися навколо протилежних світоглядно-ціннісних настанов; 
по-четверте, світоглядна мобілізація виявилася граничною за 
екзистенційним загостренням, бо стосувалася не лише вибору 
власного майбутнього мільйонів людей, але й смислу їх буття. За 
цими ознаками східноукраїнський конфлікт треба вважати 
гострим випадком дифузного зіткнення цивілізацій, ескалація 

                                                           
17  Там само. – С. 149. 
18  Завелев И.А. Трансформация национальной идентичности и новая  внешне-
политическая доктрина России / Игорь Завелев // Россия в  глобальной полити-
ке. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-
affairs.ru/number/Granitcy-russkogo-mira-16582. 
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якого відбулася завдяки застосуванню мобілізаційного потенціалу 
альтернативного модерному проекту глобального розвитку 
(«русского міра») в межах глобальної конкуренції, підживленої 
світовою економічною кризою. 

Таким чином, можна говорити про те, що сьогоднішні 
проблеми Європи, пов’язані з входженням світу у новий етап 
глобалізаційної уніфікації – світоглядної. Стикаючись із низкою 
економічних проблем, породжених глобалізацією, Європа втрачає 
можливість компенсувати втрати за рахунок ексклюзивного права 
на світоглядно-аксіологічні підвалини глобалізаційного процесу 
та, в силу їх секулярного характеру, провокує формування 
релігійних альтернатив глобального розвитку. Ці альтернативи 
значною мірою створені за європейськими взірцями та 
використовують європейський інструментарій (технології ЗМІ, 
концептуалістика, конкурентні цілі), проте спираються на 
релігійний фундамент. І якщо класичні європейські ідеології 
можна вважати квазірелігійними утвореннями навколо 
секуляризованого християнського світогляду19, то релігійні 
альтернативи модерну набувають рис “нових” ідеологій  – 
напіврелігійних цивілізаційних проектів, що певною мірою 
протистоять релігійним традиціям, які їх породили. Вони 
експлуатують реалії сьогоднішнього становища європейського 
культурного простору, а тому мають чималий потенціал розвитку, 
завлікаючи до своїх просторів не лише релігійних адептів, алей й 
політично мотивованих прихильників та ще більше впливають на 
деградацію європейської стабільності в економічному, 
політичному та соціальному сенсі, а також з точки зору конти-
нентальної безпеки. 

  

                                                           
19  Див., наприклад: Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху 
модерна / Ульрих Матц // Полис. – 1992. – № 1-2. 
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Суб’єкт історії і техніка  
у формах Gemeinschaft’y  

  
 Пасько Ігор 

  
Проблема суспільного суб’єкта, розглянута не як про-

блема суб’єктності Gemeinschaft, а під кутом зору суб’єктності 
в історії окремого індивіда, постає перед нами у зовсім іншому 
ракурсі та в іншу добу. Відомо, що Gemeinschaft виникає як 
перша форма соціального буття і є ровесником та незбагненим 
продуктом самої історії. Зовсім іншим феноменом є 
Gesellschaft. Ця суспільна форма з’являється раптово, як 
Фенікс, як виверження вулкану, як запізніле усвідомлення тієї 
упослідженої ролі маріонетки, що уготувала Кліо для пере-
січної людини. Цей бунт дозволив тим «пересічним» не тільки 
виштовхнути себе з присмерку приватного маргінесу (за 
Г. Арендт) у яскраве світло сфери публічного, а й віднайти своє 
місце в історії у вирі урбаністичного ренесансу, корпоративної 
трансформації, приватної власності, матеріального виробни-
цтва і, врешті-решт, громадянського суспільства. 

Наслідки цього дійства не забарилися. Грандіозна екс-
плозія вщент зруйнувала ту невидиму греблю, що до того 
надійно гатила високу культуру від загрози некерованої інвазії 
архетипів, вивільнивши таку кількість гримучої суміші енергії 
колективного несвідомого, котра за пару сторіч смерчем змела 
з авансцени континенту Стару тисячолітню Європу, від-
сунувши її собори, палаци й фортеці за лаштунки історичного 
процесу, одночасно поставивши на звільнене місце – Європу 
Нову, розбудовану власними руками і, ніби, власним розумом 
тих колишніх маргінальних посполитих. 
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У такий спосіб замість величних монастирів постали 
похмурі фабричні мури, замість ажуру неперевершених готичних 
соборів – примітивна кубатура банків та сірих до нудоти 
захмарних димарів, замість палаців – убогі зискові будівлі на 
нескінченних захаращених вулицях нових індустріальних міст. 
Але енергія розкріпаченого несвідомого в жодному разі не була 
зовсім некерованим агресивним потоком, що немовби ніс 
суцільну руїну. Навпаки, він постійно перехоплювався та 
сублімувався наявною культурою у нові цивілізаційні феномени – 
виробництва, ринку, виробничої, ринкової культури та ринкової 
цивілізації. З іншого боку, цей процес постійно отримував 
релігійно-етичні форми легітимації вартості сумлінної та 
кваліфікованої праці з боку нової протестантської конфесії 
християнства. Справа не тільки зрушила з місця. Вона була 
санкціонована громадською та релігійною опінією. 

Ось як пояснює цю ситуацію відомий французький 
інтелектуал Жорж Батай. «Люди починають міркувати так, – 
пише він, – а чи не побудувати нам такий соціальний порядок, 
при якому продуктивні сили розвивалися б без упину. Це дасть 
нам можливість задовольняти свої зростаючи потреби у 
продуктах матеріального виробництва повною мірою»1. Нато-
мість, на думку Батая, обираючи такий стан речей, маси тим 
самим дозволили звести себе до стану речей, де «вагомість і 
автентичність визнаються цілком за річчю, матеріальним 
виробництвом та усвідомленим виготовленням речі. Все решта – 
не більше ніж суєта і духовна нудьга»2. І ще одна чудова думка 
Батая: «Світ, в якому все обертається навколо виробництва, 
раптом опиняється у розгубленості з приводу того, як 
розпорядитися виробленим»3. 

Так поступово, поруч зі спільнотою, постає нове соціальне 
об’єднання, котре, згідно з дефініцією Ф.Тьоніса, являє собою 
                                                           
1  Батай Ж. Теория религии / Жорж Батай // Теория религии. Литература и Зло: 
[пер. с фр.] – Мн.: Современный літератор, 2000. – 352 с. – С. 94. 
2  Там само. 
3  Там само. – С. 96. 
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«ідеальне й механічне утворення» і фіксується поняттям суспільс-
тва [Gesellschaft]. Теоретичне осмислення цього феномену почи-
нається одночасно з промисловою революцією. Воно відбувається 
паралельними курсами: в економічних концептах британської ду-
мки та філософських категоріях німецької класики. 

Під впливом ідей та образів, що супроводжували станов-
лення британської технічної цивілізації, в німецькій класиці ста-
ють популярними такі поняття як Tat, Tatigkeit, Arbeit (дія, діяль-
ність, праця) і, нарешті, така лексема як Aneignung. Цими катего-
ріями германське філософування фіксувало специфічну актив-
ність людини у новому процесі виробництва, спілкування та со-
ціального буття. Поняття Aneignung дозволило окреслити межі 
суб’єктності суспільних індивідів в процесах онтологічних прак-
тик діяльності та пізнання. Саме за допомогою цієї категорії фі-
лософія нової доби спромоглася відсепаруватися від дискурсу 
споглядання й утвердити нову візію суб’єктивності – дискурс ді-
яльнісного активізму. Саме для позначення специфіки соціальної 
форми цього дискурсу та характеристики самого суб’єкта вона 
широко використовується в дослідженнях Фіхте, Гегеля, Маркса. 
Найбільш повний зміст ця категорія набуває в ранніх манускрип-
тах Маркса, охоплюючи собою діалектику процесів діяльності, 
праці та спілкування4. Нарешті, в підготовчих рукописах його 
головного твору і в самому «Капіталі» вона дається у розгорну-
тому вигляді, як синтеза багатьох визначень, як важлива філо-
софсько-методологічна категорія5.  

Прикро, але в сучасному, навіть марксистському, російсь-
комовному та україномовному ужитку німецьке Aneignung втра-
тило статус філософської категорії. Причини такого стану речей, 
мабуть, слід вбачати в особливостях перекладу з німецької мови. 
Німецькому Aneignung можуть відповідати російські слова: «при-
своение», «овладение», «освоение», «усвоение». В українському 
варіанті: «привласнення», «оволодіння», «присвоєння», «засвоєн-
                                                           
4   Marx K. Erganzungsband. Ersten Teil / K. Marx, F. Engels. – Berlin, 1974. 
5   Див. Marx K. Werke. Bd.3. / K. Marx, F. Engels. – Berlin, 1957; Marks K. 
Grundrisse der kritik der politischen Oekonomie/ K. Marx. – Berlin. 1953. 
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ня», «посідання». У різних виданнях німецької класики, перекла-
дачі, в залежності від контексту, використовують усі можливі 
російські та українські нібито еквіваленти німецького Aneignung. 
У такий спосіб здійснюється невимушена втрата категоріального 
сенсу цього поняття. 

Розглядаючи це питання, варто звернути увагу на те, що 
корінь аналізованої лексеми eigen несе головне смислове наван-
таження поняття, відкриваючи специфічну форму відношення 
суб’єкта до об’єкта, як процес перетворення об’єкта з дечого зов-
нішнього на внутрішнє, з чужого в своє для суб’єкта, як процесу 
надання об’єкту форми суб’єкта. Разом з тим, вирішуючи питан-
ня про адекватний переклад українською мовою згаданої лексе-
ми, бажано виходити з того, що поняття, котре нею позначається, 
поки не має категоріального статусу у межах філософії, але в де-
яких інших науках має чітко визначену концептуальну нішу і, 
отже, перекладається суворо однозначно. Це, перш за все, має 
стосунок до економічної теорії та психологічної науки, де 
Aneignung перекладається тільки як привласнення, натомість Ei-
gentum –  тільки як власність. 

Мусимо зазначити, що парною категорією для «привлас-
нення» є поняття «відчуження». І не в абстрактній формі англізо-
ваної латини – alienation, а в розгорнутих формах німецької кла-
сики – Entausserung (відторгнення у зовнішнє), Entfernung (відс-
торонення, віддалення) і Entfremdung  (відчуження). У стислому 
значенні адекватним українському «відчуженню» є тільки 
Entfremdung. До того слід додати, що для Гегеля і Фіхте усі варі-
анти відчуження носять загальноісторичний характер. Натомість 
для Маркса, відчуження є феноменом, що доконечно минає в іс-
торії і являє собою перетворену або спотворену форму привлас-
нення. Врешті-решт, використання пари категорій «привласнення 
– відчуження» дозволило подолати обмеженість споглядального 
дискурсу та розкрити соціально-активну роль суб’єкта діяльності. 

Ще одне зауваження з приводу цього гнізда понять, а саме 
про співвідношення понять «привласнення» і «оволодіння» (ро-
сійською – «присвоение» и «овладение»). Дійсно, ці лексеми є 
дуже близькими, але в жодному разі не тотожними одна одній. 
Для позначення процесів «оволодіння», «володіння» в німецькій 
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мовній традиції використовується лексема Besetzung. Вона вжи-
вається для позначення історично попередньої форми суспільної 
комунікації. Щоб переконатися у цьому, достатньо звернутися до 
Марксової праці6, де дається аналіз розбіжностей відносин влас-
ності (Eigentumsverhaltnisse) та відносин володіння (Besitztum-
sverhaltnisse) процесу привласнення (Aneignung) і процесу оволо-
діння (Besetzung), де володіння розглядається як одна з форм до-
капіталістичного виробництва. До речі, німецьке Besetzung най-
більш адекватно в українську перекладається елементарною ка-
лькою –  посідання. 

У зв’язку з цим мусимо звернути увагу на гайдеґґерівське 
поняття Gestell. Ще у ранніх творах М. Гайдеґґер зауважує, що 
про техніку написано досить багато, але рівень її розуміння є не-
сумірно низьким. У пізніших розвідках (Gestell, «Питання про 
техніку») для подальшої експлікації поняття техніки він застосо-
вує лексему Gestell, що з легкої руки В.В.Бібіхіна в російський та 
українській літературах стало перекладатися неоковирною лек-
семою «постав». 

«У техніці, – зауважує Гайдеггер, – природа не просто пе-
ретворюється на об’єкт, але в ній відкривається дещо утаємниче-
не, пов’язане не з людиною, а з самими законами природи, як 
«постав» (Gestell)»7. Натомість непрозорість гайдеггерівського 
філософського тезаурусу та оригінальний спосіб його філософу-
вання аж ніяк не дозволяють легко досягти автентичної інтерпре-
тації філософського сенсу. Усе це стало причиною породження 
безлічі ремінісценцій та варіацій на задану тему. Важко бути ар-
бітром у такому конфлікті інтерпретацій, але мусимо висловити 
власну точку зору. Вона полягає не стільки у прагненні автентич-
но відобразити концепцію німецького класика, бо це  справа нев-
дячна і мабуть нездійснена, як у спробі артикулювати власні роз-
думи, що постають під впливом магії його текстів. 

                                                           
6   Marх K. Grundrisse der kritik der politischen Oekonomie / K. Marх. - Berlin. 
1953. 
7   Хайдеггер М. Вопрос о технике / М. Хайдеггер // Время и бытие. Статьи и 
выступления. – М.: Республика, 1993. – С.222. 
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Особисто мені вельми імпонує тлумачення цієї проблеми 
головним редактором часопису «Ї» Тарасом Возняком, артику-
льоване ним у збірці епіфаній «ФАІNOMENO МІСЦЯ». Виходя-
чи з позицій онтологічного реалізму і не торкаючись специфіки 
техніки, він розглядає процес пізнання не під кутом зору актив-
ності людського індивіда, а в його інверсії, sub specia його бут-
тя, крізь призму категорій поставлення та поставлене як україн-
ської варіації німецького Gestell. У такій диспозиції зовсім не 
людський суб’єкт відкриває сутність буття, а саме буття через 
поставлення та поставлене виходить з утаємничості і постає  як 
суще, як світ. Людина, не маючи змоги ухилитися від цього спіл-
кування, імперативно торує шлях до пізнання буття, яке розкри-
вається як поставлена перед нею істина. «Але  ця істина не є епі-
стемологічною істиною – вона витікає з буття, як того, що по-
ставляє, ставить і світ, і нас самих у наше існування… Отож, 
істина, яку ставить перед нами буття, є самою сущістю як та-
кою. Сущістю, яка не лише утверджується у своєму існуванні, 
але й постійно свідчить про свій зв'язок з буттям…Цей процес 
можна назвати креацією, творенням сущого»8.  

З точки зору конфесії онтологічного реалізму, з його майже 
обов’язковою складовою гносеологічного оптимізму, саме такий 
стан речей відповідає дійсності. Тут усе зрозуміло. Інша річ, яка 
дорога веде до того Храму Абсолюту, як проторувати стежку до 
нього, де істина виходить з утаємниченості і постає як суще, як 
світ? Через поезію, релігію чи метафізику? Саме ці стежки тради-
ційно використовувалися в європейській культурі, як такі собі 
гайдеггірівські Holzweg’и, що ведуть або на манівці, або до тої 
стадії, де вже ниспадають шати утаємниченого і оголене буття 
імперативно постає як Dasein, як найвища сущість, як її останній 
креативний крок. 

У добу античності чи середньовіччя прорив у трансцен-
дентне був справою життя лише поодиноких Великих Поетів, 

                                                           
8   Возняк Т. ФАІNОМЕNО МІСЦЯ. Збірка епіфаній / Возняк Тарас. – Львів, 
2014. – 106 с. – C.9, 32. 
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Апостолів Віри та Адептів Метафізичної Візії Світу. Решта з них, 
не спромігшись розірвати пута трансцендентального, зневі-
рившись у власній відвазі та розчарувавшись в ідеалах утаєм-
ниченного потойбічного, засмучено й упокорено поверталися до 
сірої, аж до нудоти, повсякденності емпіричного світу. 

Поступово. з ходою Реформації, розвитку мануфактури та 
емпіричного знання послаблювалася увага до метафізичної про-
блематики, на авансцену суспільного дійства виходила емпірична 
повсякденність, секулярно сакралізована як безмежне джерело 
епістемологічних істин, де формулою справжньої суспільної про-
дуктивної сили виголошувалося беконівське гасло – Sciencia est 
Potencia. У добу модерну не тільки почали заростати травою і 
захаращуватися поетичні, релігійні чи філософські стежки до 
трансцендентного, непролазними ставали й реальні Holzweg’и, де 
поліцейські шлагбауми та нові закони приватної власності моде-
рну, врешті-решт, унеможливили подорожі німецьких бауерів у 
ліс по дрова, перетворивши їх на вояжі у кримінал і надавши їм 
переносного значення блендної, помилкової дороги пізнання. 

Саме ця побутова антиномія належного і сущого, економі-
ки і права вперше спонукала молодого редактора «Нової Рейнсь-
кої газети» Карла Маркса до економіко-філософських екзерсисів 
в його розвідці «До питання про крадіжку лісу». 

У цих умовах єдиним шляхом до трансцендентного могла 
стати тільки Via Technica. Відтоді як безцінний дарунок Прометея 
людям – Вогонь, знайшов своє телеологічне та історичне призна-
чення у горнилі парової машини, змінилося майже все. Ще у ди-
ліжансі, але вже рухоме паровою машиною, людство в’їздить у 
простір технічної цивілізації. Разом з машиною, в одній упряжі з 
нею, крок до кроку тягне воза її сіамська близнючка – Science. 
Звернімо увагу, що тут йдеться не про невизначене тлумачення 
російського поняття «наука», чи німецького Wissenschaft. Йдеться 
лише про суто англійське розуміння Science, що трактується як 
емпірична наука, орієнтована на емпіричне знання, як знання без 
зайвих  метафізичних аспірацій та квестій, повністю виведене з 
природи і обумовлене нею. 
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Звернімося далі до думки одного зі знаних інтерпретаторів 
Гайдеггера  К.Мітчема. У своїй відомій праці «Що таке філософія 
техніки?» він зауважує, що, згідно з ідеєю класика, Gestell є ніщо 
інше як дещо, що стоїть «за спиною» або на «споді» сучасної те-
хніки як здатність до відкриття, як дещо, що визнає світ і кидає 
йому виклик9. Цим дещо або цим Gestell, на мою думку, є Science, 
що стоїть завжди «за спиною» техніки, а точніше, «на споді» тех-
ніки, визначає її контури та вектори розвитку. Це те, що україн-
ською мовою, здається, краще перекладалося б як «риштування», 
бо мало б реальний наочний сенс. Так, це «будівельне риштуван-
ня», що постає з буття і призначення самого Gestell, стає рушій-
ною силою становлення технічної, техногенної та технологічної 
розбудови піраміди сущого. Тому Gestell – це буттєва потенція 
техніки, а техніка – це вже його актуалізація як сущої дійсності. 

Техніка не може постати без Gestell, як аристотелівська 
матерія не здатна актуалізуватися поза межами певної форми. Як 
слушно зауважує К.Мітчем, що у Gestell закладена утаємничена 
основа, або висловлюючись мовою Аристотеля, ентелехія фено-
мена техніки10. 

Нова технічна цивілізація досить неочікувано висуває на 
передній план людського буття тривіальне поняття праці, як кон-
цепту, що відображає процес обміну речовин між природою і 
людиною. Праця, чудово відома людству від початку його історії, 
завше трактувалася ним як природний процес задоволення віта-
льних потреб, як прокляття Всевишнього або тієї самої природи, 
що в нових умовах відкрилася у нових іпостасях. Щодо візії праці 
як Прокляття, то поступово стає зрозумілою її обмеженість, бо на 
зворотному боці та сама праця відкривалася маєстатом Покли-
кання. Відкрилося й інше. Те, що праця в жодному разі не може 
бути потрактована лише як природний феномен. Вона поставала 
як площина сполучення соціуму та природи, як  контур розмежу-
вання природного й соціального. 
                                                           
9   Митчем К. Что такое филофия техники? / К. Митчем. – М.: Аспект Пресс, 
1995, – 149 с. 
10   Там само. 
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Саме тому праця, як виразник сутності відношення людини 
до природи, є двоїстим процесом. Перш за усе – це є природний 
процес. У ньому людина фігурує не як Homo Sapiens, а як компо-
нент і частина природи. Понад те, уся перетворювальна, творча 
діяльність людини в природі можлива тільки в силу того, що во-
на, з певного боку, діє  як сила природи. «Предметна істота (лю-
дина – І.П.)… тільки тому творить або покладає предмети, що 
сама вона покладається предметами і що вона від самого початку 
є природа11.  

На цій підставі постала та сформувалася інша сторона від-
ношення людина – природа, незрівнянно важливіша, що дозволяє 
розглядати її як специфічний суспільний феномен. Він пов'язаний 
зі свідомістю людини. Саме доцільність та цілепокладання стано-
влять dyfferencia specifica будь-якої людської діяльності. ЇЇ ви-
східним моментом є мета. Вона завжди передує реально-
практичній діяльності. У перебігові цього процесу ідеальна фор-
ма, що спочатку постає тільки в уявленні, поступово втілюється в 
матерію. Духовна потенція трансформується в акт практичного 
буття людини. Саме людина постає однією з тих універсальнос-
тей, в яких перетворюється ідеальне у матеріальне, духовне в 
предметне, чуже в своє.  

Відомий класик якось влучно зауважив, що на дусі від са-
мого початку лежить прокляття бути обтяженим матерією. 
Прокляття це, чи сакральний обов’язок духу – питання спірне. 
Безумовне інше. Дух не обтяжений матерією – це лише абстракт-
на потенція без акту, ідеальна форма без реального змісту, утаєм-
ниченість без таїни, Боже слово без  явлення Христа народу.  

Як Тристан актуалізує себе в трагічній любові до Ізольди, 
так дух отримує найвище задоволення в тривіальній матері-
алізації. Як Ізольда спопеляє себе любов’ю, так матерія потерпає 
від нестерпних мук в обіймах духу. Але всі вони приречені на 
взаємне визнання, бо одне без одного вони нічого не варті. Здат-
ність до креації та усвідомлення свого власного призначення дух 

                                                           
11  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 162. 
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знаходить лише у поєднанні з тією самою горезвісною, ніби інер-
тною, матерією. Саме у цій площині, де дух оволодіває матерією і 
де вона втрачає гносеологічну цнотливість та епістемологічну 
потаємність, відбувається таїнство становлення суб’єктності, ма-
гія народження суб’єкта в акті їхньої оптимістично-трагічної 
злуки.  

Серед носіїв духу кожен з них прагне досягти статусу 
суб’єкта, але не кожному це вдається. Всевишній, Історія, 
Gemeinschaft, Gesellschaft – ось далеко не повний реєстр пре-
тендентів на посідання чільними клейнодами та атрибутами 
Першого Модусу суспільного Духу – справжнього Суб’єкта Істо-
ричної Дії. Серед них особливе місце безумовно посідає суспіль-
ний індивід як незмінний протагоніст нескінченного серіалу теат-
ральних вистав, що ставляться за сценарними наративами істори-
чних драм і трагедій людства від Адама до Другого Пришестя.  

Прикро, але саме цьому пересічному індивідові майже ні-
коли не давалося щастя піднесення себе до рівня суспільного 
суб’єкта. Були лише марні ілюзії. Загальні причини такого стану 
речей розкриті в орфічному міфі, відтвореному в діалозі Платона 
«Бенкет», де йдеться про те, що пращурами сучасної людини бу-
ли істоти виду Spiritalis Androgynus, тобто духовно цілісні інди-
віди, котрі символізували досконалість і повноту, істину та красу, 
добро й гармонію. Кожен з них був індивідуалізованим та персо-
ніфікованим зліпком космічної душі. Сутність цього типу 
суб’єктивності Мірча Еліаде, слідом за Ніколо з Кузи, позначає 
як coineidentia oppositorum (збіг протилежностей). 

Такі індивіди були реальними конкурентами грецького 
пантеону богів й викликали великі підозри. Врешті-решт, Зевс 
карає цих андрогінів за їхню шляхетність, гоноровість та 
креативність, розрубавши мечем кожного з них навпіл. Відтоді 
люди втратили самодостатність і повноту буття, здатність до 
творчості та розуміння власного призначення. Відтак вони були 
приречені на вічні пошуки своєї загубленої половини, бо тільки у 
поєднанні з нею вони могли сподіватись на відновлення 
втраченої суб’єктивності. Безумовно, міф є лише міфом і ста-
витись до нього мусимо відповідно. Мусимо також і конста-
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тувати й той факт, що вже міфологічна свідомість античності 
визнає імператив суб’єктної неповноти окремого індивіда. Для 
споглядання буття достатньо одного, для буттєвої дії необхідні 
мінімум двоє. Так само, як для споглядання світу достатньо духу, 
так для творення світу необхідна матерія. 

Таким чином, можемо зробити попередні висновки. З одно-
го боку, окремий індивід є феноменом, котрий імпліцитно страж-
дає на неповноту і тому імперативно вимушений, як Дон Кіхот і 
Санчо Панса, вступати у комунікативні стосунки з іншим, щоб у 
комунікативній єдності з ним, досягти разом з ним повноти акти-
вного буття і в інтерсуб’єктивному спілкуванні не тільки постати 
разом з тим іншим новим суб’єктом, але й надати собі статус ін-
дивідуального персоніфікованого суб’єкта. З іншого боку, очеви-
дно, що комунікативні дії між суспільними індивідами можливі 
лише на підставі втілення їхніх універсальних духовних форм у 
матеріальні носії, запозичені в природі. Очевидно й те, що тільки 
становлення синкретичної єдності усіх цих складових визначає 
становлення критичної маси, необхідної для народження суспіль-
ного суб’єкта.  

Витоки й джерела суб’єктності людини лежать в елемен-
тарній площині метаболізму, тобто процесу обміну речовин між 
природою і антропоїдною популяцією чи первісним гуртом, що 
здійснюються під диктатом природи та імперативом вітальних 
потреб цієї популяції чи гурту. Натомість за природно-натура-
льним змістом цього процесу слід вбачати його майже невідчутну 
на дотик, але воістину соціальну форму, котра являє себе у транс-
формації природного в соціальне. Будь-яке практичне ставлення 
до природи, що здійснюється як технологічний процес, являє со-
бою перетворення природного в суспільне, тобто продукування 
соціальної форми і діалектичне зняття природних компонентів. 
Форми цього процесу визначаються як природою, так і су-
спільством. Тому, з одного боку, закони технології – це закони 
самої природи, з іншого – це соціальні закони, закони задово-
лення суспільних потреб і прагматичних цілей, які реалізуються 
як доцільна діяльність або праця. Мета цього процесу стає не 
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тільки законом цієї діяльності, але й ідеальним аналогом тієї 
онтологічної форми, яку набуває в даному процесі природа. 

Отже, природа отримує соціальний статус, об’єктивно не 
властивий їй, а привнесений людьми в межах процесу праці, де 
вона, вже як продукт праці, постає як предмет. Суспільний 
суб’єкт, усвідомлюючи власні потреби і прагнучи до їх задо-
волення, поширює межі власної суб’єктивності у спосіб надання 
природному соціальної форми через його привласнення і надання 
йому статусу предметності. Саме праця виявляється способом 
перетворення дії на предмет, тобто процесом опредметнення. 

Таким чином мусимо визнати, що предмет – це не просто 
результат і наслідок діяльності, це одна з об’єктивних форм буття 
людини й суспільства, це «неорганічне тіло людини»12, «здовже-
не тіло людини»13, «суспільне тіло (Geselschaftkorper)»14. У ньому 
концентрується зв'язок  природи і суспільства та з найбільшою 
повнотою відображається відмінність природного від соціально-
го. Дійсно, «предмет» органічно пов'язаний з речовиною приро-
ди, але позбавлений натуральної сутності. Його сутність є суто 
соціальною. Природний субстрат з його натуральними якостями 
жодним чином не відображає сутності предмета. З точки зору 
соціального природний субстрат є тільки аморфною сировиною, 
будівельним агломератом для онтологічної об’єктивації соціаль-
них форм. Безумовно, будь-які зміни природного субстрату відо-
бражаються у бутті предмета, але у останнього свої власні, від-
мінні від природи, закони функціонування та цикли змін. Нато-
мість маємо пам’ятати, що природний субстрат постає у якості 
носія соціальної предметної форми лише у тому випадку, коли 
він функціонує в процесі дійсної праці. Поза її межами предметна 
форма анігілюється, лишається лише чиста природа. Водночас 
справедливим є і зворотне – індивід може затвердити себе у якос-
ті суб’єкта діяльності лише у єдності з предметними соціальними 
                                                           
12  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 92. 
13  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч.1, с. 480. 
14  Marx K. Grudrisse der Kritik der politischen Oekonomie / Karl Marx // Ro-
hentfurt 1857-1858. Anhang 1850 - 1859. – Berlin, 1953. – S. 593. 
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формами. Природа, втілена в предметну форму, стає іманентною 
соціуму, людина тут «знімає» природні форми залежності, пере-
носячи себе у сферу соціального детермінізму,  що створюється 
його власною предметною діяльністю. 

Разом з тим, це лише абстрактна схема, що радикально змі-
нює конфігурацію в залежності від історичних умов. Для пошуків 
відповіді на ці питання цікавою є думка, висловлена відомим ро-
сійським філософом Е.В.Ільєнковим про те, що історія є не тільки 
процесом зростання, а процесом «органічного перетворення одні-
єї конкретності на другу, наступну за нею, більш розвинену кон-
кретність. Одне ціле змінює друге ціле. Але при цьому вища фо-
рма розвитку будується завжди з матеріалу, створеного поперед-
нім розвитком. Будь-яка нова конкретність постає в такий спосіб, 
що, руйнуючи попередню, будує себе з «уламків» своєї поперед-
ниці. Іншого будівельного матеріалу у неї немає»15. І далі за Мар-
ксом, «сама ця органічна система як сукупне ціле має власні пе-
редумови, і її розвиток  до цілісності полягає у тому, щоб підко-
рити собі всі елементи суспільства або створити з нього органи, 
котрих йому ще не вистачає. Таким шляхом система у ході істо-
ричного розвитку перетворюється у цілісність»16. 

Процес обміну речовин між суспільством і природою зовні 
виглядає досить просто і вкладається в елементарну формулу: 
мета – засіб – результат, але за зовнішньою простотою там 
ховається складна діалектична конструкція. Поширена в нашому 
суспільстві думка про те, що кожний індивід, зайнятий фізичною 
роботою, є суб’єктом праці, спілкування, а тим паче, історії, 
вважаю, є вельми помилковою. Як ґрунтовно довела Ганна 
Арендт, діяльність людини у цій сфері лежить поза межами так 
званого публічного простору, тобто поза межами суб’єктивності, в 
рамах приватного обширу. Сапієнтність раба є ще недостатньою 
умовою для становлення суб’єкта. Останнім може стати лише 
той, хто ставить мету та регулює і контролює увесь процес її 
                                                           
15  История марксистской диалектики / Розенталь М.М. (отв. ред.). – М. 
Мысль, 1971, –535 с. – С.278. 
16  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч.1, с. 229. 
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доцільного втілення у предметність. Таким може бути лише 
посідач раба чи кріпака, тобто вільна людина, що належить до 
сфери публічного, до сфери політики як головної площини 
історичного буття традиційного суспільства. Раб у своєму 
сутнісному бутті приречений залишатися лише instrumentum 
vocale, тобто лише сапієнтним засобом праці. У цьому суспільстві 
фізична праця підіймає до рівня суб’єкта лише вільного 
громадянина демократичної Еллади, що обробляє шматок землі з 
громадської Ager Publicus – цього історичного паспорту свободи, 
або ремісника, напіввільного метека, що доводить свою 
суб’єктивність через особисті чесноти та кваліфікацію. 

Саме еволюція становища ремісника в середньовічному су-
спільстві розкрила межі його потенцій і стала дорогою до актуа-
лізації його як суб’єкта діяльності. Урбаністичний ренесанс, зро-
стання торговельного капіталу, формування корпоративно-
цехової організації, магдебурзького права та первісне накопичен-
ня промислового капіталу стали віхами становлення нового типу 
європейської людини – фаустівської людини – предтечі людини 
вільної праці. 

Прикро, але дорога фаустіської людини до вільної праці 
виявилася тернистою й недовгою. Поки до диспозиції цієї люди-
ни були ручні знаряддя та елементарне емпіричне знання – все 
було чудово, але технологічний розподіл праці, мануфактуриза-
ція і машинізація виробництва докорінним чином руйнують стару 
парадигму комунікації суспільства з природою, утворюючи 
принципово нову системну цілісність. 

Предметний світ буття людини постає у двоїстому відно-
шенні до самого індивіда. По-перше, будь-який предмет – це ні-
що інше, як об’єктивована  мета суб’єктивної діяльності, а саме – 
це опредметнена сила знання. Тому зовні здається, що «друга 
природа» або предметний світ являє собою лише певне дещо, по-
роджене людською діяльністю, і котре знаходиться у межах вла-
ди та контролю цієї діяльності. Тут маємо до диспозиції дуже 
спрощену й однобічну точку зору, яка, врешті-решт, веде до 
крайнього суб’єктивізму, необґрунтовано розглядаючи звичайну 
людину у статусі надзвичайного креатора світу.  
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По-друге, діалектика взаємозалежності людини і предмета 
розкривається в інверсійній площині як залежність людини від 
предметного світу. Зовсім не мета та доцільна діяльність поста-
ють вихідними детермінантами процесу соціального метаболізму. 
Мета є лише вторинною, і похідною не лише від законів природи, 
а перш за все від предметної сфери суспільства, що синтезує єд-
ність мети, засобів та результатів. У такий спосіб, на підвалинах 
природного детермінізму поступово формується сфера детерміні-
зму соціального, принципово відмінного від попереднього. 

Поза межами процесу праці дія цієї форми детермінізму ні-
би не існує. Радше вона  існує як потенція і не надається до чут-
тєвого сприйняття. Її чуттєвий характер виявляється тільки в ак-
тах самої праці. Діалектика її каузальної парадигми, таким чином, 
отримує наступний характер. Будь-яка людська діяльність стає 
обумовленою соціальною природою  предметних засобів діяль-
ності. Людина тут мусить здійснювати свою предметну діяль-
ність відповідно з функціональним призначенням предметів, що 
використовуються у цій діяльності. Які засоби – така й діяль-
ність, такі цілі, такі результати. Засоби трудової діяльності визна-
чають функціональні особливості й параметри людської діяльно-
сті, а це є ніщо інше як технологічна детермінація процесу стано-
влення різноманітних предметних форм цієї діяльності. Станов-
лення останніх являє собою одночасно процес формування та ро-
звитку соціальних здібностей індивідів, а отже і потреб. 

Таким чином, засіб праці є показником рівня розвитку 
людської робочої сили, показником рівня розвитку суспільних 
потреб та способу їх задоволення. Засіб праці – це квінтесенція, 
визначальна детермінанта і головний інтегруючий чинник у соці-
альному зв’язку людини з природою. При переході від природно-
го до соціального здійснюється не лише заперечення старого, а 
подвійне заперечення, або заперечення заперечення. Природний 
детермінізм немовби «знімається» суб’єктивною активністю 
людської діяльності та «хитрістю розуму», котра одночасно «зні-
мається» технологічним детермінізмом предметного світу. Це 
друге заперечення являє собою дійсну синтезу попередніх фаз 
розвитку. 
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Засоби праці як квінтесенція предметного світу є опосеред-
кованими ланками процесу взаємодії людини та природи. Не 
будучи ані природою, ані людиною, вони стають суголосними 
першому і другому одночасно. Засіб взаємодіє з природою як 
природний компонент, але надаючи природі нових форм 
відповідно меті людини, втілюючи в неї її працю. Тим самим 
засіб перетворює природу на дещо конгруентне собі, тобто на 
соціальний предмет, що є призначеним для задоволення соціа-
льних потреб людини. Предмет актуалізує себе лише у симбіозі з 
живою людською працею, що одухотворяє його, натомість сама 
праця стає такою тільки завдяки предмету. Засіб не тільки 
детермінує становлення нової форми у природі, але й передусім 
формує саму людину як соціальну предметну форму. Її натуральні 
потреби неодмінно вдягаються у соціальні форми, а природні 
потенції та фізіологічні системи трансформуються у соціальні 
здібності та суспільні форми життєдіяльності. 

Так, фізіологічна система рефлексу мети (за акад. І. І. Пав-
ловим), що полягає у прагненні організму до оволодіння фраг-
ментом середовища (подразника), надбудовується соціальною 
формою, трансформується у  соціальну діяльність привласнення, 
котра полягає у здатності індивідів надавати природі соціальні 
форми, адекватні формам своїх власних потреб. Зовні здається, 
що завдяки активному наступу на середовище та об’єктивації  у 
ньому своєї соціально-предметної сутності суспільні індивіди 
затверджують себе у якості соціального суб’єкта. Але це тільки 
на позір. Насправді все складніше. Лише на короткій дистанції 
гуманістичного Ренесансу, у вузьких межах вільної праці реміс-
ника-митця – коваля, римаря, шевця, кравця, гончара, зброяра 
тощо та їхніх ручних знарядь, людина поставала як суб’єкт свого 
власного буття. Перші кроки індустріалізації в патернах мануфа-
ктурного  виробництва розвіювали  ілюзії. З появою техніки – 
ілюзії зникли, бо у двобої з останньою у людини не було жодних 
шансів. Бранці ніколи не бувають суб’єктами. Вони можуть тіль-
ки сподіватися на гуманне поводження з ними, в ліпшому разі, 
боротися за нього. 
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Таким чином виявилося, що предметний світ засобів люд-
ської діяльності є не тільки чинником опосередкування відносин 
людини й природи, але й концентрованим виразом цих відносин, 
їх носієм та вирішальною детермінантою. «У своїх знаряддях, – 
зазначав Гегель, – людина має владу над зовнішньою природою, 
хоча за своїми цілями вона є радше підпорядкована їй»17. Це є 
дуже слушна думка, але вона має продовження та уточнення. У 
своїх цілях людина підпорядкована не тільки зовнішній природі, 
але й, перш за усе, «другій» природі. І у цій залежності від при-
роди людина проходить разом з нею свої сім кіл пекла. 

Саме у цю технічно-машинну добу, добу остаточного ста-
новлення соціального, найповніше, а разом з тим найпотворніше, 
виявляється детермінуюча сила форм об’єктивованого предмет-
ного світу у його ставленні до людини  як агента праці. Як влучно 
зауважив Маркс: «Люди тут лише жива належність, лише свідомі 
додатки позасвідомої, але одностайно діючої системи машин»18. 
Дії людини тут в усіх деталях визначаються режимом роботи са-
мої техніки. Очевидно, що про якусь суб’єктність людини тут 
зовсім не йдеться. Навпаки, на роль суб’єкта тут претендує сис-
тема машин, в котрій індивідам уготовлено упосліджену роль те-
хнічного додатка. 

Безумовно, без людини машина нічого варта, як і навпаки. 
З появою техніки пересічний індивід довічно втрачає суб’єк-
тивність в системі «людина-техніка». У цій системі йому про-
понується лише одна функція – бути не суб’єктом, а лише аген-
том виробництва, тобто виконавцем обмежених функцій, деле-
гованих, детермінованих і окреслених машиною. Якщо ручні 
знаряддя детермінують тільки індивідуальний процес праці, то 
система машин породжує і детермінує систему суспільної комбі-
нованої та спеціалізованої праці.  

Таким чином, техніка ніби веде до становлення гармонії 
людини та природи. У свою чергу вона мусить вести до зростан-
ня влади людини над природою. Але це лише абстрактні характе-

                                                           
17  Гегель. Соч., т. 6, с. 205. 
18  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 511. 
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ристики усієї технологічної системи, що мусить постати на під-
мурках технічного виробництва. Окремі індивіди, виконуючи у 
цій системі лише часткові функції, відповідно, розпредметнюють 
у собі лише адекватні їм часткові функціональні предметні фор-
ми, що потім актуалізуються у вигляді часткових обмежених по-
тенцій. Вибір, як умова свободи, для них є константо заблокова-
ний технологічною системою19. Над усім тут панує гегелівський 
розум, котрий не виявляє жодного інтересу до окремої людини. 

Натомість без раціональної експлікації гегелівської сентен-
ції про «хитрість розуму», котру так полюбляли згадувати наші 
автори у минулому, транспарентності проблеми досягти досить 
важко. Хто або що може претендувати на роль суб’єкта технічної 
сфери суспільства? Людина тут функціонує лише як агент дії. 
Може, сама техніка? Але в ній не міститься необхідної дози сапі-
єнтності, так необхідної для спричинення її саморозвитку і само-
формулювання мети. Техніка стає важливою суспільною детер-
мінантою, лише зайнявши чільне місце в соціальному метаболіз-
мі, а разом з тим, вона сама є лише наслідком, спричиненим гай-
деггерівським Gestell. Саме у єдності з ним техніка набуває пев-
них рис суб’єктності, але це ще, в ліпшому випадку, є квазі-
суб’єктністю, бо вектори, що визначають доцільність функціону-
вання цієї системи, все ж таки залишаються поза нею. Gestell як 
будівельні риштування та лекала визначають та направляють фо-
рми розбудови величного собору техніки, але відповіді на питан-
ня, що продукувати, як продукувати і навіщо – ані Technik, ані 
Gestell дати неспроможні. Як тут не згадати думку Жоржа Батая 
про те, що в такій системі людство потрапляє в стан розгубленос-
ті у пошуках відповіді на питання, як розпорядитися тим багатст-
вом, що стає доступним суспільству 

Запобігти цьому в історії і дати раду щодо цих питань пок-
ликана специфічна сфера суспільного організму, що традиційно 
носить назву економіки. Натомість в історичному процесі досить 
часто спостерігаються випадки не тільки відсутності гармонії між 

                                                           
19 О выборе как условии свободы. См. : Бычко И. Познание и свобода / И. Быч-
ко. – М., 1969. – С. 154. 
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сцієнтистсько-технічним та економічним сегментами суспільного 
життя, але й ситуації наявності недорозвинених економічних 
структур, а то й свідомого ігнорування економічної складової й 
підміною її псевдоекономічними регуляторами. 

Справа полягає у тім, що соціальна конструкція Technik plus 
Gestell не може претендувати на роль суб’єкта виробництва ані в 
Gemeinschaft, aнi в Gesellschaft. Магічний фермент доцільності, 
що дозволяв би знайти формулу раціональної відповіді на 
питання співвідношення продуцентної і конзументної  складової 
соціуму, так необхідний для становлення дійсного суб’єкта,  
завжди лежить поза межами техніки. У соціальному об’єднанні 
типу «спільноти» цей фермент виявляє себе в політиці, владі, 
врешті-решт, в державі. Тільки  в політичних обіймах державного 
механізму, під омофором політичної ідеології, аксіології та 
телеології, постає і функціонує суб’єкт виробництва. Саме 
держава визначає тут що, як і навіщо буде продукуватися, 
розподілятися, споживатися тощо. 

У такій системі техніка ніколи не може бути іманентною. 
Вона органічно не властива спільноті і може бути тільки запози-
ченою з більш розвинених соціальних систем типу «суспільства» 
і здійснюватися під повним контролем державної спільноти. Ме-
та таких запозичень є дуже прозорою: спільнота прагне до під-
вищення свого технічного потенціалу до рівня розвинених Gesell-
schafts, з метою самозбереження та експансії власної політичної 
системи. Але, запрошуючи техніку на терени спільнотної, авток-
ратичної за своєю природою держави, ця сама держава, досить 
неочікувано для неї, потрапляє у жорсткі тенета та пастки самої 
техніки. 

По-перше, з появою техніки постає й, так званий, технічно-
технологічий детермінізм, з його імперативною трансформацією 
людини з агента виробництва у функціональний придаток 
машини. Торуючи, по шляху, визначеному Молохом, від ручних 
знарядь до машинної техніки, людина замість спасіння від важкої 
та рутинної праці знаходить свою Голгофу, де, розіп’ята на хресті 
техніки, згасає без будь-якої винагороди за велике терпіння і будь-
якої надії на подальше Воскресіння. Cотеріологічними орієнти-
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рами на Via Thechnologia, цій блендній дорозі до спасіння, стають 
Entausserung, Entfernung і Entfremdung. На першій ділянці шляху 
– Entausserung – індивід втрачає соціальну основу своєї суб’єк-
тивності – предметність. Предметність техніки відокремлюється 
від нього і виявляє свою зверхність і самодостатність, тим самим 
зводячи людську сутність до сили природи, як було у рабській 
залежності, зводить її від стану Gegenstand до стану Ding. Далі – 
Entfernung – віддалить індивіда від виробничого процесу як не 
обов’язкового агента, що в будь-який момент може стати зайвим в 
технологічному ланцюзі. Нарешті, Entfremdung, що виявляє себе 
на останній стадії ходи, маніфестує смерть людини як суб’єкта. 
Саме тут техніка остаточно вбиває людину, або навпаки, людина 
гине у двобої з технікою. 

По-друге, під фатальний від’ємний вплив технологічного 
детермінізму техніки підпадає не тільки пересічна людина, але й 
висока держава, що ґрунтується на інтегративних важелях 
авторитарного типу. До того ж, як не парадоксально, цей так 
званий суб’єкт історії проходить ті самі стадії десуб’єктивізації. 
Enteausserung, коли раптово виявляється, що техніка замість того, 
щоб прислуховуватися до імперативів держави-суб’єкта, раптом 
відокремлюється від неї і висуває йому свої власні радикальні 
імперативи. Головний з них – це імператив безперервного 
функціонування і розвою техніки. Техніка, що не функціонує, 
назавжди вмирає, розпредмечується і в такий спосіб Gegenstand 
втрачає свою соціальну форму, повертаючись до передньої 
питомої форми Ding. Саме тому техніка вимагає свого постійного 
відновлення. Інакше вона згасає. І чим вищим є розвиток техніки, 
тим більше вона вимагає матеріальних і духовних ресурсів для 
свого самозбереження. 

Іншими словами, техніка віддаляється від зазначеної 
держави вимагаючи від неї концентрації усіх зусиль для 
обслуговування функціональних потреб самої техніки, майже не 
орієнтованих на задоволення потреб суспільних індивідів. Так 
постає повне відчуження технічного виробництва і суспільства, 
їхня повна несумісність та головна антагоністична суперечність. 
Врешті-решт, це протиріччя долається у досить специфічний та 
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антигуманістичний спосіб: держава, спокушена й зґвалтована 
технікою, знаходить своє задоволення в агресивній мілітарній 
політиці, а техніка – в тотальній технології виробництва 
максимально потужної зброї масового знищення. 

Стає очевидним, що техніка, буття якої  суттєво не 
коригується економічними чинниками ринку та демократії, в 
жодному разі не веде до прориву у трансцендентне, не веде до 
соціальної гармонії та задоволення універсальних суспільних 
аспірацій, натомість обов’язково веде до агресивного 
тоталітаризму, мілітаризму та антигуманного етосу естетики  
насилля. Іншими словами можемо висловитися так: техніка в 
умовах тоталітарної чи авторитарної держави, в умовах 
Gemeinschaft виявляє себе як рушійна сила війни та насилля, що 
веде у історичну безвихідь, попри усю векторну скерованість 
невблаганної ходи історії. Техніка без економічного поводиря 
веде не тільки до гуманітарної катастрофи і соціального колапсу, 
вона до невпізнання деформує той самий автентичний продукт 
історії – Gemeinschaft, фатально трансформуючи його у штучну 
квазіспільноту, що постійно підживлюється квазіміфологічними 
гаслами та ідеями, котрі аж ніяк не збігаються з питомими 
архетипами колективного несвідомого і ведуть її до повної 
соціальної деградації, а врешті-решт, до остаточної анігіляції. 

У технічно-технологічному двобої між Gemeinschaft і Ge-
sellschaft, суспільство впевнено перемагає будь-яку етатичну 
спільноту у площині агону, але питома спільноті «сокира війни» 
перетворює цю звитягу на довгий кривавий мілітарний процес, де 
вартості війни лише повільно й неохоче поступаються вартостям 
агону.  

Вельми прикрим є те, що саме Маркс абсолютизував цей 
суспільний лад етатичного Gemeinschaft,y доповненого технікою, 
і запропонував його у якості оптимальної моделі майбутнього. Як 
тут не згадати слушну сентенцію Бруно Каутського про те, що 
ленінський соціалізм є лише влада плюс техніка: людині не має 
тут місця. Дійсно, Марксова концепція є ніщо інше, як 
елементарний ретроутопізм, доповнений фіговим листком 
техніки. 
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The key for a new horizon  

  
 Beilin Yossi 

  
Like in many cases of political upheavals , the main problem 

is "the morning after".  Despite of the known lessons from history, 
despite of the fact that paradise is never waiting for you 
immediately after a political change, and that the prospects for a 
worse situation (at least for a while) are higher than the prospect 
for an instant positive change, still people are frustrated. 

The frustration is dual: an internal  one and an external one. 
Internally  there is a worsening economic situation, a feeling that 
corruption is far from being eradicated,  that nothing significant 
has  happened during the last year, and that the rift between east 
and west is bitter than ever. Externally, the world is much less 
interested in the Ukrainian story: the protest was very successful, a 
new government is in place, the flames of violence are much lower, 
and economic assistance is given. New issues are on the agenda: 
the flood of refugees from the Middle East, the ISIL violence in 
Europe and the fear that the economic situation in China might 
have negative ramifications on other parts of the world. A year ago, 
Ukraine was the number one concern for Europe; today it is the 
third or the forth. 

The two main phenomena that we are watching are the 
difficulty of the players to accommodate themselves to the post 
cold war era, and the universal problem of building a new social 
structure, while the social elite remains in place. The answers to 
these two questions will influence the future of Ukraine. 

President Vladimir Putin has been playing "chicken" in the 
last years, understanding that Europe doesn't have neither the 
military power, nor the appetite to launch a war, and that the U.S, 
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under President Obama, will do whatever it  can, in order to refrain 
from getting involved in any violent conflict, especially with 
Russia, directly or through NATO. Putin is pushing the envelope, 
and – so far –with impunity. The annexation of Crimea is the best 
example for it; the Russian President may have his own 
explanation for  an act which belongs to previous centuries and 
other parts of the world (he was worried that Russia might lose 
Sebastopol, or that he just took back a "gift" which had been given 
to Ukraine by Khrucshchev, in 1954. There is another option: it 
may be Putin's way to compromise the potential candidates- like 
Georgia - to join the European Union, or, perhaps, NATO in such a 
way, in order to distance significantly any attempt to invite them to 
any such clubs: wounded, confused and clueless about their own 
destiny) and the unpleasant punishment of Western sanctions was 
the only reaction of the West. 

Will President Trump or President Clinton behave differently 
is a big question, but for now, Putin feels that he is far from 
crossing any dangerous borders. Ukraine is finding itself as the 
international proving ground of the new regulations for the 
frictions between the world powers in the 21st century, and it is not 
in a situation to change them by itself.  if the world is less inte-
rested, it may pay a huge price. 

The second point is the one which has to do with the persons 
who are the main players in the new system. I remember how was 
it surprising for me to meet people after a regime-change, and to 
see that so many of them are the same people whom I had met, or 
negotiated with, during the years of the old regime… It happened 
to me in Russia, in East Europe, in Egypt, in south America, and 
every time I wished to ask my intelocauters,  what did you think 
then, when I met you with Chauchesku, or with Mubarak, when 
you laughed so loudly as your former boss used to tell a dry 
anecdote? Did you understand then what you – apparently 
understand now, or whether you are just a kind of Josef fouche, 
who always knows how to adapt himself to the new situation? 

But the truth is that when a change of regime takes place 
(usually – but not always – by force, or through threats of using 
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force) and the removed regime claims that the change of guards 
was illegal, the new force in power resembles very much the 
previous one. You can't invent new people, and it is very difficult 
to replace the professionals, at least not in the short while: the 
judges, the prosecutors, the teachers in the universities and at 
schools, the writers, the soldiers and their commanders,  and the 
politicians themselves. You just assume that they all internalized 
the advantages of the new regime and continue to go through the 
motions. When attempts were made to replace people at the top 
(like the American decision to exclude the Baath party members in 
Iraq from continuing their army sevice after toppling Saddam  
Hussein), it came to be a very big mistake (and today you see many 
of Saddam loyalists in the ranks of ISIS). President Poroshenko 
was a member of the Victor Yanukovych government. He is an 
oligarch, many of the people around him were part of the "ancient 
regime", and this the picture in the judicial system and in the 
economy. 

It is very obvious that Yanukovych preferred to sign an 
Association Agreement with the EU,in 2013, rather than to 
succumb to Putin's offer to become part of an eastern economic 
experiment. It seems that besides the carrots offered to him, there 
also some sticks involved, and that he felt that by linking his 
country with the west, he might pay a too high a price. It is more 
than reasonable to assume that had he decided to go with Europe, 
the West would have gone out of its way to help him, despite of the 
rumors about the ways he achieved his personal wealth. It is more 
than nice to demand from the Poroshenko regime to behave 
differently, but he has never been a kind of Nelson Mandela, and he 
came to power in order to get closer to Europe, and not because his 
supporters believed that he would fight relentlessly to clean all the 
stables. The good intentions of Europe and the US are, undoubtably  
in place, but one should help the Ukrainers very carefully, mainly 
because they don't deal  with a new group of people, but with the 
group which was in power before… 

The political solution in Ukraine is quite obvious: the 
country should be united but much more decentralized.  Cultural 
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autonomy should be generously given, and the Russian speakers 
should not be deprived. The Donbass region should be recovered as 
soon as possible; the annexation of Crimea by Russia should not be 
recognized, and the solution there will have to wait to an 
international political situation (either a change of guards in Russia 
or a  large diplomatic arrangement that could include a radical 
reference to this problem). 

But – like with the Israeli-Palestinian conflict – the fact that 
the world knows what should be done, doesn't mean that the parties 
are ready to implement it. There is a need for a two thirds majority 
in order to get a parliamentary decision in favor of decentralization, 
and such a majority seems very difficult to achieve. Like always, 
you have economic and political forces who benefit from the status 
qua, some of these people are members of parliament, others are 
influencing the members of this body from without, and we all 
could see that it is not only an intellectual question: people were 
ready to kill each other in front of the parliament building when the 
issue was debated inside. 

Those who care for Ukraine should not give up on their 
efforts. They should put pressure on the main players to fight 
against corruption, knowing that they are dealing, mainly, with 
people who used to see it as, almost, the only way to survive. They 
should do their utmost in order to give the Ukrainian regions much 
more autonomy. 

Failing to do that, will not only allow Putin to claim that it is 
Ukraine which didn't implement the Minsk agreement, but will 
thwart any chance to save Ukraine from its current situation, to 
assure its unity. 

 Of course, the European Union wants to help Ukraine, and is 
ready to allocate resources to that cause ( which isn't always 
simple. For example – lorries with supply to the eastern zone, were 
not allowed to get to their recipients, because of Russian 
considerations), and this is also true for  the Obama administration. 
But one cannot keep  the world attention for too long: If the change 
doesn't come from within, it will be too optimistic to believe that 
the involvement of outside players will be available . 
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Right now this seems to me the key for foreign aid and 
interest. The parliamentary resolution about decentralization will 
need political skills to first assure the support of the coalition 
dissidents, and then to reach out  to some of the opposition 
members. This will be the most important test of President 
Poroshenko, and will allow his country, which has such big 
potential, and which has gone through such a big pain in the last 
year, a new hoizon. 

 

Східноукраїнський  
конфлікт у контексті концепції  

циклічного насилля 
  

 Додонов Роман 
  

Аналіз вітчизняного публічного дискурсу, який безпосе-
редньо передує конфлікту на Сході України і не в останню чергу 
є його причиною, демонструє одну цікаву деталь. Про що б не 
сперечались опоненти, їхня аргументація завжди може бути про-
лонгована в історичне минуле, звідки, власне кажучи, і черпаєть-
ся більшість аргументів. Будь-який конфлікт не виникає на пус-
тому місці, у нього є власні передумови – реальні або уявні фак-
ти, що стають предметом для обговорення, суперечок, пере-
конань і, врешті решт, спонукають до дій. Можна констатувати 
прагнення дискурсантів шукати етичне виправдання своїм вчин-
кам в образах, злочинах і несправедливостях, які були раніше 
скоєні вже не стосовно самих співрозмовників, а до їх предків.  

Черпаючи з індивідуальної або колективної пам’яті най-
більш яскраві, болісні та емоційно забарвлені епізоди, учасники 
діалогу поступово відчужуються один від одного, укріплюються 
у власних переконаннях, переймаються ненавистю та злобою до 
іншого. Якщо, наприклад, хтось апелює до подій минулого року, 
то його опонент тут же згадає, що ті події були наслідком інших 
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подій, що відбувались раніше. Тоді перший співрозмовник пере-
носить дискурс ще далі у минуле, наприклад, в масштабах деся-
тиріччя, на що опонент відшукує ще старіші факти – і так до не-
скінченності. Виникає ілюзія, що достатньо знайти останній, най-
вагоміший та найпереконливіший аргумент – і перемога у диспу-
ті залишиться за одним з диспутантів. Розмова йде по колу, цик-
ли причино-наслідкових ланок в аргументації повторюються.  

На цю циклічність звернули увагу соціальні психологи, ви-
сунувши концепцію «циклічного насилля» або «насилля, що по-
вторюється». Суть її полягає в тому, що людина, яка хоч раз у жит-
ті зазнала або застосовувала до іншого насилля, здатна у майбут-
ньому за сприятливих умов сама вдаватися до насильницьких дії. 
Насилля породжує насилля. Нанесена особистості психічна травма 
обумовлює перебудову структури психіки таким чином, що вона 
визнає насилля найдієвішим способом вирішення всіх проблем.  

Сам термін «циклічне насилля» був запропонований Ленор 
Уокер у 1979 році та найбільше поширився серед практичних 
психологів, що вивчали шлюбні стосунки. Вони описували цикли 
побутового насилля у сім’ї, випадки побиття чоловіками своїх 
жінок, періоди замирення і каяття, які змінювалися рецидивами 
застосування сили1.  Окремі аспекти концепції циклічного насил-
ля розвивалися А. Гарвардтом2, Є. Ільїним3, А. Кривенко4, В. Ме-
жуєвим5, В. Остроуховим6. Згодом концепція «насилля, що по-
                                                           
1  Див.: Rohrbaugh J.B. Domestic Violence in Same-Gender Relationships / Joanna 
Bunker Rohrbaugh // Family Court Review. – Vol. 44. – April 2006. – № 2. – Р. 287-
299; Straus M.A. Thirty Years of Denying Evidence on Gender Symmetry in Partner 
Violence: Implications for Prevention and Treatment / Murray A. Straus // Partner 
Abuse. – Vol. 1. – 2010. – № 3. – P. 332; Wormer K. van. Restorative Justice as 
Social Justice for Victims of Gendered Violence: A Standpoint Feminist Perspective / 
K. van Wormer // Social Work.  – 2009. – April. – Vol. 54, № 2. – Р. 107-115. 
2  Гарвардт А.Э. Политическое насилие. Российский контекст: Дис. ... канд. фи-
лос. наук / А.Э. Гарвардт. – Архангельск, 2001. 
3  Ильин Е.П. Психология риска / Е.П. Ильин. – М.: Питер, 2012. – 288 с. 
4  Кривенко A.M. Вооруженное насилие в современном политическом процессе: 
Дис. ... канд. филос. наук / A.M.  Кривенко – М.: ВУ, 1997. 
5  Межуев В.М. Насилие и свобода в политическом контексте / В.М. Межуев  // 
Политические исследования. – 2004. – № 3. 
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вторюється» перекочувала до конфліктології в якості пояс-
нювальної схеми, за допомогою якої тлумачились мотиви дій де-
яких учасників збройних конфліктів в Югославії, Придністров’ї, 
Чечні. Як зазначає В.А. Тішков, «ресурс насилля насамперед як 
психологічна травма (відчуття приниження, пам’ять про жертви, 
прагнення реваншу тощо) передається у формі суспільного дис-
курсу наступним генераціям, які знов застосовують насилля для 
вирішення протиріч або за іншими мотивами»7.  

Метою даної статті є спроба застосувати концепцію «цик-
лічного насилля» до аналізу подій 2014-2015 років на Сході Укра-
їни та оцінити її інтерпретаційний потенціал. 

Як відомо, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття плане-
тою прокотилася череда «імперіалістичних» війн за перерозподіл 
світу: іспано-американська, англо-бурська, російсько-японська... 
Усе це були локальні конфлікти, але вони готували людей, зброю 
і техніку до Великої війни 1914-1918 років, яка згодом отримає 
назву Першої світової. Ця війна забрала життя 10 млн військово-
службовців і 12 млн мирних мешканців. Підсумки її підбила Вер-
сальська конференція, яка затвердила таку систему міжнародних 
відносин, що не могла не привести до нової війни. Друга світова 
війна 1939-1945 років охопила 80 % населення Земної кулі, зага-
льні людські втрати складали 60 млн. осіб. Під час цієї війни були 
вперше використані ядерні бомби, що поставило перед людством 
питання про сам сенс збройного протистояння і межі людського 
буття. Ілюзії про те, що це буде остання в історії війна, швидко 
зникли. Мільйони демобілізованих солдатів, які не мали цивіль-
них професій і важко пристосовувались до мирних умов, склада-
ли соціальну базу для нових війн. Естафету прийняли Корея і 
Близький Схід, В’єтнам і Афганістан, Ангола і Мозамбік, Іран й 
Ірак тощо.  

                                                                                                                               
6  Остроухов В.В. Насилие сквозь призму веков: Историко-философский анализ 
/ В.В. Остроухов. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2003. – 192 с. 
7 Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской 
войны) / В.А. Тишков. – М.: Наука, 2001. – 534 с. – С. 316. 
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До цього переліку збройних зіткнень між державами слід 
додати внутрішні збройні конфлікти. Лише за останнє десятиріч-
чя ХХ ст. на Землі було зафіксовано 118 збройних конфліктів, 
котрі торкнулися 80 країн Європи, Азії, Африки та забрали життя 
майже 6 млн осіб. Насилля знов і знов відтворюється на, здавало-
ся б, остаточно замирених територіях. Так було у Північній Ірла-
ндії та країні Басків, в Югославії та Палестині, у Придністров’ї та 
Нагорному Карабасі, у Руанді та Шрі-Ланці, в Абхазії та Півден-
ній Осетії, у Таджикистані та Чечні. Активні бойові дії зміню-
ються періодами тиші, перемир’ями, які порушуються, приводя-
чи до нового циклу насилля. Кожний з цих конфліктів завдає тим, 
хто залишився жити, настільки сильні психотравми, що багато з 
них вже ніколи не зможуть повернутися до нормального, докон-
фліктного стану.  

Ми не випадково згадали про дві світові війни, стосовно 
яких локальні конфлікти нагадують «кола на воді», що розхо-
дяться. Європейські психологи і психіатри досить швидко звер-
нули увагу на те, що індивіди, які пройшли через війни, вимушені 
докорінно переглянути стратегію власного виживання. Це не ли-
ше перегляд базових цінностей, це – екзистенційний зсув, резуль-
татом якого можуть бути тривалі розлади здоров’я, проблеми з 
адаптацією до повсякденного життя, труднощі в комунікації, 
психічні аномалії і таке ін.  

Угорська філософіня Єва Анчел у своїй книзі «Етос та істо-
рія» наводить чисельні приклади того, як саме європейці відчу-
вають поствоєнний синдром. Наявність психотравми, настільки 
сильної, що про неї тяжко згадувати і розповідати, спостерігаєть-
ся не тільки у безпосередніх учасників війни, але й у їхніх наща-
дків. «Люди, – пише вона, – є особистостями, і вже тому їм важко 
розповідати про те, що вони вимушені були робити у знеособле-
ному стані. Історична ситуація, в якій усе це відбувалось, не ви-
знавала їх як особистостей. Вони мовчать, бо вимушені вірити у 
існування певного історичного сорому, який відчуває жертва. До 
речі, саме жертви й відчувають сором. Можна зрозуміти мовчан-
ня тих, хто з піснями, у патріотичному угарі йшов на війну, яка 
виявилась несправедливою, більш того – ганебною і з якою вони 
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повернулися зломленими не лише фізично, а й морально… Але 
чим пояснюється мовчання жертв нацизму, тих, хто пройшов че-
рез тяжкі випробування? Проведені серйозні психологічні дослі-
дження свідчать про те, що подібне мовчання є типовим»8.  

Зокрема, при дослідженні одного з клієнтів психіатри вста-
новили, що його батьки, коли вони ще не були знайомі один з 
одним, знаходилися у різних концтаборах. Вони ніколи не розмо-
вляли про це ані з дітьми, ані між собою. Пояснити це з усією 
категоричністю неможливо, можна лише припустити, що свої 
страждання вони переживали як приниження. Парадоксально, але 
цей синдром передався їх нащадкам. «Чисельні випадки свідчать 
про те, що діти, які народилися після поразки нацизму у батьків, 
які переслідувались, діти, які ані з власного досвіду, ані з розпо-
відей батьків не знайомі із жахами гітлеризму, тим не менш, час-
то густо схильні до тяжких душевних травм. Ба більше – потря-
сіння, що відчули їхні батьки, випробування, через які їм дове-
лось пройти та про які вони мовчать, таємниця історії, подібно 
ірраціональним заборонам, табу, проникають у підсвідомість на-
ступного покоління. «Сором’язливість» виявляється заразливою, 
ці діти скаржаться на нічні жахи, а батьки, мабуть, тому й мов-
чать про пережите, щоб урятувати їхню психіку від цих жахів. 
Так, наприклад, фобія, яка пов’язана із забороною залишатися на 
кухні, де є газова плита, є особливо руйнівною саме тому, що 
джерело заборони – таємниця, яка не піддається поясненню. 
Важко не лише пережити випробування, але й продовжувати пе-
реживати це в собі і після всього, що трапилось. Не менш, а мо-
же, навіть більш складно жити інакше, зі спогадами про минуле, 
жити, коли під впливом тієї чи іншої події тяжкі спогади сплива-
ють знов» 9.  

Але якщо такий стан сорому і вини відчувають жертви на-
силля, то що можна сказати про психічний стан тих, хто це на-
силля творив?  
                                                           
8  Анчел Е. Этос и история / Ева Анчел. Пер. с венг. М. А. Хевеши. – М.: Мысль, 
1988. –  С.112-113. 
9  Там само. –  С.113-114. 
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Малверн Ламсден10 доводить, що індивіди обирають для 
себе різні стратегії виживання і дорослій людині досить важко 
позбавитись проявів пережитої у дитинстві травми. Уявна сторо-
на війни може стати несвідомим організуючим принципом, що 
визначає сприйняття і характер дій людей навіть через покоління 
після війни. Як емпіричну базу своїх досліджень Ламсден вико-
ристовував боснійський конфлікт, де зв’язок із подіями Другої 
світової війни був наочним, адже Югославія втратила тоді 
1,6 млн своїх громадян, з яких 1,3 млн належали до мирного на-
селення. Збройний конфлікт у Боснії мав найбільш жорсткі фор-
ми саме в тих районах, де були здійснені масові вбивства часів 
Другої світової війни. Два генерала з боку боснійських сербів бу-
ли з числа дітей, що врятувались, коли їхні сім’ї та селища були 
цілком знищені нацистами. Хорватські психіатри, що працювали 
з сербськими військовополоненими, встановили тісний зв’язок 
сучасної поведінки з травмами, обумовленими насиллям під час 
війни, що давно скінчилася. Ламсден не виявив ніякої закономір-
ності стосовно часового періоду циклу насилля, що відтворюєть-
ся. Він констатував лише, що цей цикл зазвичай зберігається в 
межах життя одного-двох поколінь, коли існують актуальні спо-
гади про попереднє насилля.  

Усвідомлення передачі травми через покоління має різні 
форми: хтось стає психологом, який вивчає насилля, а хтось на-
сильником і пацієнтом психолога. Інакше кажучи, у другого після 
війни покоління вже є вибір і ресурси для власного зцілення. Але 
у суспільстві завжди існує певна кількість людей, які свідомо чи 
підсвідомо обирають насильницьку лінію поведінки, агресивну 
стратегію реваншу. Ця конфліктогенна категорія громадян часті-
ше за все репрезентована особистостями, схильними до асоціаль-
ної, деструктивної поведінки. Вони є першими кандидатами на 
участь у різноманітних акціях протесту, і за умов погіршення со-
ціально-економічного або політичного стану саме вони підірвуть 
стабільність і порядок. М. Ламсден дійшов висновку, що від такої 

                                                           
10  Lumsden M. Breaking the Cycle of Violence / M. Lumsden – L., 1998. 
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перспективи не застраховане жодне суспільство, що пережило в 
минулому травму насилля. 

В.А. Тішков у своїй монографії «Суспільство у збройному 
конфлікті: Етнографія чеченської війни» присвятив концепції ци-
клічного насилля окремий підрозділ, вказуючи, що в Чечні «тра-
вма депортації була одним з найпотужніших засобів психологіч-
ної мобілізації як відповідь на насилля, що було здійснене стосо-
вно попередньої генерації»11. Він зазначає, що головним виснов-
ком теорії «насилля, що повторюється», є теза по те, що війна 
призводить до особистих травм і до соціальної деструкції, які, в 
свою чергу, викликають руйнацію багатьох соціальних смислів 
«нормального життя» і призводять до найсерйозніших психомен-
тальних проблем, а згодом – до нового насилля. У цій ситуації 
слід говорити не про циклічність, а про спіраль насилля, коли сам 
акт смерті та відповідної помсти виводить учасника збройних дій 
з-під контролю як вищих командирів, так і власних попередніх 
настанов і цілей тих, хто воює»12. 

Якщо спробуємо екстраполювати положення концепції 
«циклічного насилля» на східноукраїнський конфлікт, то одразу 
виникає питання: наскільки чисельний на Донбасі прошарок тих, 
у кого пережите в минулому насилля залишило патологічні пси-
хотравми? Судячи з тієї ненависті до всього українського, з гото-
вності руйнувати, вбивати і катувати, такий прошарок повинен 
бути досить значним. Але, якщо так, то яке саме історичне на-
силля призвело до його формування? Які події минулого вимага-
ють реваншу? 

Переважна більшість претензій, які висловлюють предста-
вники ДНР/ЛНР до України, звинувачень, які лунають на мітин-
гах та з телевізійних екранів, стосується військових злочинів, що 
скоїли добробати та підрозділи ВСУ під час антитерористичної 
операції. Йдеться про обстріли міст і селищ Донбасу, про нане-
сення по них авіаударів, про руйнацію будівель, інфраструктури, 
пограбування, а головне – загибель мирних жителів, у тому числі 
                                                           
11  Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте... – С. 377. 
12  Там само. 
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літніх людей та дітей. У Донецьку облаштували «алею ангелів», 
де поховані вбиті під час АТО діти. А.М. Єрьоменко у своїй книзі 
«Міркування про Луганську Вандею» наводить жахливі прикла-
ди, коли мешканці Луганська вимушені були ховати мертвих ро-
дичів у дворах, у городах. «Які душевні травми нанесені цим лю-
дям! Як кровоточить їх пам’ять! Можливо, вони розлюбили Пу-
тіна, але вони вже ніколи не полюблять Україну. Вони вознена-
видять її до гробової дошки. Вони возненавидять навіть Небесну 
Сотню. І як це виправити? Ані палкі промови, ані пишні жалобні 
процесії, ані сльози вдів і матерів, що блистять з телеекранів, не 
змінять їх почуттів. Їхні сльози є не менш гіркими, аніж сльози за 
героями України»13.  

Проте будемо логічно послідовними – цей спалах насильс-
тва не міг бути причиною конфлікту, включаючи штурми адмініс-
трацій у Слов’янську, Маріуполі, Донецьку, Луганську, референ-
думу та інших подій «руської весни» 2014 року. Не міг хоча б 
тому, що він хронологічно не передував їм. Вочевидь, він може 
стати величезною проблемою у майбутньому, через декілька ро-
ків, оскільки породжує нові психотравми і засновує новий цикл 
насилля. Але причини слід шукати все ж таки не тут. 

Не знайдемо ми відповіді на це питання, аналізуючи істо-
рію Донбасу, як мінімум, останніх 50 років. Це переважно історія 
промислового будівництва і самовідданої праці, історія трудових 
досягнень, яка не знала військових нападів, запеклої збройної бо-
ротьби, репресій масштабу 30-х років та інших трагедій. На Сході 
України не йшли бойові дії; якщо сини Донбасу і воювали в Аф-
ганістані та інших «гарячих точках», то їхня кількість незначно 
відрізнялась від кількості представників інших регіонів Радянсь-
кого Союзу. Не знав «народ Донбасу» і депортацій, як це було з 
кримськими татарами або чеченцями. У незалежній Україні до 
останнього часу пишалися, що тут вдалося уникнути збройних 
зіткнень на етнічному, конфесійному ґрунті.  

                                                           
13  Еременко А.М. Размышления о Луганской Ванде / А.М. Еременко. – Just a 
Life, 2015. 
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Це не означає, що історія Донбасу була зовсім «безхмар-
ною»: вугільна промисловість регулярно приймала жертву у ви-
гляді людського життя, і аварії на шахтах стали звичною спра-
вою. Але навряд ці трагедії можна розглядати у вигляді підстав 
для формування прошарку психічно травмованих насильників. 

«Конфлікт у Донбасі новий і сконструйований, – наполягає 
конфліктолог Наталля Міріманова. – У нього немає історії. На-
віть за наявності розбіжностей між регіоном та Києвом, які ніхто 
не заперечує, цей конфлікт не можна порівняти ані з абхазо-
грузинським, ані з осетинським або карабаським, де люди століт-
тями з'ясовували стосунки, де історія протистояння вбудована в 
етнічну ідентичність. На Донбасі не було такого розколу, коли 
вступають у протиріччя етнічний чи релігійний чинники»14. 

Найбільш руйнівним соціальним катаклізмом для більшості 
мешканців Донбасу є події 70-річної давнини, пов’язані з Вели-
кою Вітчизняною війною. Вона дійсно могла залишити і залиши-
ла в душах людей свій чорний слід, який до того ж не отримав у 
післявоєнний період відповідної оцінки. Згадки про деякі події, 
особливо початкового періоду війни, були нещадно заборонені 
цензурою, яка перетворила історію Другої світової на суцільні 
«чорні діри» та «білі плями». Не можна було згадувати про дово-
єнну дружбу й співробітництво з гітлерівською Німеччиною; про 
«невідому», як її влучно охарактеризував О.Т. Твардовський, зи-
мову війну з Фінляндією; про таємний пакт Рібентропа-Молотова 
і розподіл Польщі; про злочини у Катинському лісі; про фатальні 
прорахунки Сталіна влітку 1941 року, коли замість оборони ра-
дянські війська гнали у наступ без будь-якої надії на успіх; про 
справжню кількість загиблих, поранених, військовополонених; 
про масштаби трагедій Києва, Харкова, Севастополя... Радянсь-
кий соціум не знав етичних дискусій інтелектуалів, як це відбу-
валось у Західній Європі. У сім’ях замовчували справжні обста-

                                                           
14 Ведерникова И. Международный эксперт по разрешению конфликтов Ната-
лья Мириманова: «Украина ни в одной из международных институций не дока-
зала, что Россия агрессор. Это должно быть исправлено» // «Дзеркало тижня. 
Україна». – 2015. – № 44-45. 
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вини загибелі родичів, а ті, хто опинився на окупованих територі-
ях або в полоні, підозрювались у колабораціонізмі та зраді.  

Замість цього створювався лакований міф про Велику Пе-
ремогу і народ-переможець. Як визнають самі росіяни, «героїза-
ція війни, монументалізація її колективного образу – це не свід-
чення пам’яті, а вказівка на місце забуття, амнезичний слід або 
«шрам»... Перед нами, можна сказати, своєрідний кенотаф, над-
гробок над відсутньою у цьому «місці» свідомістю – над фактом 
осмислення, який не відбувся: пам’ятник, але не пам’ять. А це 
означає, що травматична подія Другої світової війни в Росії – на 
відміну, наприклад, від Німеччини – реально не пережита»15.  

Отже, можна припустити, що головна історична подія, що 
призвела до рецидивів насильства у 2014 році, пов’язана з невід-
рефлексованими психотравмами Великої Вітчизняної війни. У 
такому випадку ключовими постатями циклічного насилля по-
винні стати носії пам’яті про війну – безпосередні її учасники, 
ветерани. З огляду на вік, це не може бути так: навіть тих, кому у 
1941 році було сімнадцять, сьогодні залишилися одиниці. Їх міс-
це поступово займають різного роду імітатори та реконструкто-
ри. Не випадково конфлікт в Україні інколи називають «війною 
реконструкторів». 

Цілком можливо, реконструктори щиро ототожнюють себе 
з дідами-переможцями, перетворюючись прямо на наших очах на 
нових ветеранів. Рух реконструкторів насправді є цікавим і мало-
дослідженим соціально-психологічним феноменом, який уособ-
лює глибинну потребу особистості знову й знов переживати зна-
кові події далекого минулого. На особливу увагу психіатрів за-
слуговують любителі одягнутися в нацистську форму – є й такі, і 
їх чимало, але це окрема тема.  

Масовість руху реконструкторів вказує на те, що щось в істо-
рії пішло не так, як хотілося б, у зв’язку з чим виникає бажання пе-
реграти, пережити ті події в альтернативному варіанті. Саме ця пот-
реба обумовлює популярність телесеріалів і комп’ютерних ігор на 
                                                           
15  Курилла И. История и память в 2004, 2008 и 2014 годах / И. Курилла // Оте-
чественные записки. Журнал для медленного чтения. – 2014. –  № 3. 
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тему Другої світової. «...Такі ж усі ці георгіївські стрічки як вузлики 
на пам’ять про колишню велич, усі подяки «дідові за Перемогу» і 
автівки з наклейками «на Берлін!», «трофейний»... Чому трофейний? 
Тому що це «БМВ» або «Мерседес», споживачі продукції німецько-
го автопрому намагаються напівжартома згладити ментальний кон-
флікт, який виник через протиріччя: чому переможці віддають пере-
вагу авто переможених, а не своїм власним? І разом з цим, низка 
суміжних питань, головне з яких: хто ж, урешті-решт, переміг у тій 
війні? Аерографічне зображення танка «Т-34» на капоті «Порше» – 
це не відповідь на питання, яке ставить історія, це витіснення відпо-
віді в область шизофренії з її «розщепленням розуму» на реальність, 
яка вимірюється у кінських силах, і на ідентичність, яка взагалі не 
вимірюється. Істеричний культ перемоги не має відношення ані до 
патріотизму, ані до пам’яті про війну. Це симптом психологічної 
травми народу-переможця, який несвідомо переживає своє прини-
ження й ображення. Чим? Ким? Самою історією. Музою Кліо, якщо 
завгодно, що дозволяє ображеному історією знайти порятунок у 
міфології»16.  

Усі ці комплекси однаково притаманні масовій свідомості 
не лише Росії, а й України. Адже Росія і Україна раніше були ча-
стинами єдиного цілого, і в статусі радянських республік разом 
перемогли у війні. І в Україні, зокрема на Донбасі, психологічні 
травми не були пережиті та переусвідомлені належним чином. 
Відмінність полягає лише в тому, що Україна з її євроінте-
граційними прагненнями все ще має надії на покращення у май-
бутньому і не акцентує уваги виключно на минулому.  

Сконцентрованість на історичних подіях далекого мину-
лого є ознакою невротичного синдрому, описаного ще З. Фрой-
дом. Він дійшов висновку, що істеричні хворі страждають на спо-
гади про відомі травматичні переживання. Наприклад, у Лондоні 
є пам’ятники, присвячені трагічним подіям минулого: готична 
колона Charing Cross, яку встановив у XIII ст. один з королів на 
місці зупинки жалобної процесії своєї улюбленої королеви Елео-
                                                           
16  Банников К. Об экстремальных состояниях ума // К. Банников // Отечест-
венные записки. Журнал для медленного чтения. – 2014. – № 6. 
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нори, або Монумент на згадку про велику пожежу 1666 року, яка 
знищила більшу частину міста. Ці пам’ятники є символами спо-
гадів, начебто істеричні симптоми. «Та що ви скажете, – запитує 
Фройд, – про такого лондонського мешканця, який і тепер стояв 
би, страждаючи перед пам’ятником поховання королеви Елеоно-
ри замість того, щоб бігти у своїх справах, поспішаючи, як того 
вимагають сучасні умови роботи, або замість того, щоб насоло-
джуватися власною юною і прекрасною королевою серця? Чи про 
іншого, який перед Монументом буде оплакувати пожежу свого 
рідного міста, що відтоді давно вже відбудоване у ще більш бли-
скучому вигляді. Подібно до цих двох непрактичних лондонців 
поводяться всі істеричні й невротики не лише тому, що вони зга-
дують болісні переживання, які давно минули, але й тому, що во-
ни ще прив’язані до них з повним афектом; вони не можуть дис-
танціюватися від минулого і заради нього залишають поза увагою 
дійсність і майбуття. Така фіксація душевного життя на патоген-
них травмах є однією з найважливіших рис неврозу, яка має ве-
лике практичне значення»17. 

Вочевидь, кількості справжніх невротиків на Донбасі, якщо 
вони взагалі є, все ж таки недостатньо для формування чисельної 
соціальної бази конфлікту. Це швидше індивідуальні паталогії, 
аніж масове явище.  

Але справа в тому, що почуття реваншизму, ненависті, агресії 
передаються не лише внаслідок власного життєвого досвіду, а й 
дискурсивним шляхом. Цю тезу на прикладі балканського конфлік-
ту проілюструвала Мері Калдор: «Віктимна ментальність, найчасті-
ше характерна для переважаючих груп населення, що відчувають 
себе меншинами, була вирощена на електронній дієті з казок про 
«геноцид» в Косові (спочатку турками в 1389 році, потім ближче до 
нашого часу албанцями) і про голокост в Хорватії, Боснії і Герцего-
вині, з нарізками з подій Другої світової війни упереміш з поточни-
ми подіями. Фактично сербська громадськість пережила віртуальну 
війну задовго до початку реальної – війну, що заважала відрізняти 
                                                           
17 Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций / Зигмунд Фрейд // Психоаналити-
ческие этюды. – Мн.: Попурри, 1997. – С. 5-47. 
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реальність від вигадки, отже війна стала певним континуумом, де в 
один і той же феномен складалися битва на Косовому полі 1389 ро-
ку, Друга світова війна і війна в Боснії. Девід Ріфф описує звичайну 
практику, коли солдати з боснійських сербів, що цілий день обстрі-
лювали Сараєво з довколишніх пагорбів, дзвонили потім у місто 
своїм друзям-мусульманам. Через психологічний дисонанс, сфор-
мований цією віртуальною реальністю, така суперечлива поведінка, 
що виходила за звичні межі, мала для солдатів абсолютний смисл. 
Вони стріляли не по своїм особистим друзям, а по туркам. «Ще до 
кінця літа, – говорив Ріффу один із солдатів, – ми виженемо турець-
ку армію з міста. Так само, як вони вигнали нас з Косова поля у 1389 
році. Там був початок панування турків на наших землях. Тут буде 
його кінець, після всіх цих жорстоких століть... Ми, серби, рятуємо 
Європу, нехай навіть Європа і не цінує наших зусиль»18. 

Хіба не так само в Донбасі, де ополченці стріляють по 
«фашистах» і «бандерівцях», спізнившись при цьому на 70 років?  

На цьому прикладі ми бачимо, що бажаного для пропа-
гандистів результату психокореції можна досягти, якщо всебічно 
актуалізувати сюжети, пов’язані з війною і насиллям, постійно їх 
обговорювати, що, власне кажучи, ми й спостерігаємо вже в укра-
їнському контексті. Тема Великої Вітчизняної війни не зникає зі 
сторінок журналів і газет. Телебачення Донецька і Луганська по-
стійно транслює радянські кінострічки про війну. Популярною 
темою для обговорення є проблеми пам’ятників, військових по-
ховань, діяльності пошукових груп тощо. За всім цим стоїть якась 
уявна, міфологічна, фантастична мета – повернутися в минуле і 
знов пережити тріумф Перемоги. 

Велика Перемога перетворилася на сакральну цінність 
«русского міра», і Донбас, як його потенційна складова, з готов-
ністю демонструє прихильність до неї. Мешканцям Донбасу зда-
ється, що Київ все робить не так: День Перемоги не святкує або 
святкує не так, як треба, і замість ветеранів Червоної Армії сла-
                                                           
18 Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную 
эпоху / М. Калдор, пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода 
А. Смирнов, В. Софронов. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – С. 99-100. 
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вить виключно вояків УПА, а то й узагалі відмовилась від своїх 
дідів і всього, за що вони боролись. Європа, виявляється, так і не 
змінилась з часів Третього Рейху, вона як була, так і залишається 
ворожою цивілізацією, що мріє захопити слов’янські землі та пе-
ретворити на рабів їх населення.  

Обравши ставлення до Великої Перемоги в якості лакмусо-
вого папірця, що дозволяє відрізнити друзів від ворогів, росій-
ський президент В.В. Путін намагається сьогодні виправити істо-
рію, подаючи її так, начебто Україна ніколи й не була перемож-
цем. 9 травня 2015 року, виступаючи в Москві на військовому 
параді, присвяченому 70-річчю Перемоги, він згадав внесок у ро-
згром нацизму багатьох держав, навіть Індії (що, до речі, є по-
милкою, оскільки вона здобула свою незалежність вже після Дру-
гої світової), демонстративно не назвавши Україну. Раніше, у 
грудні 2010 року в своєму інтерв’ю він проголосив, що Росія пе-
ремогла б нацизм і без України, «тому що ми – країна-
переможець». Таким чином, це не були випадковості, це – свідомі 
образи, викликані прагненням монополізувати Перемогу і мобілі-
зувати її духовно-виховний та мобілізаційний потенціал. Чи не 
тому слід було дочекатися остаточної заміни ветеранів агресив-
но-слухняними реконструкторами, щоб нікому було відповісти на 
подібні образи? 

Таким чином, не буде особливою помилкою твердження 
про відверто штучний характер масового почуття психотравми на 
грунті «давно минулої війни». Стосовно східноукраїнського кон-
флікту концепція циклічного насилля може бути застосована з 
величезними обмеженнями, оскільки попередній досвід насилля 
не відрізняє Донбас від інших регіонів України і навіть Росії. 
Образа на Україну, яка начебто зрадила пам’ять дідів, що віддали 
своє життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини, багато в 
чому сконструйована путінською пропагандою і насправді не 
віддзеркалює життєво значущих і актуальних потреб громадян 
ХХІ століття. Проте вона виконує важливу мобілізаційну функ-
цію і здатна швидко включити у «розігрітому» соціумі священний 
гнів. 
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Диалог и война на Донбассе  
 

Кобалия Дмитрий 
  

События, которые в наши дни разворачиваются на востоке 
страны, при всей своей стремительности и неоднозначности  
определенно указывают на то, что мы являемся свидетелями пе-
релома в современной истории Украины, непосредственными 
участниками процессов, за которыми следует смена идеологий и 
устаревших парадигм. Мы не можем предугадать, как они транс-
формируются завтра, но уже очевидно, что им не суждено быть 
прежними. Независимо от вариабельности точек зрения в отно-
шении собственной истории, культуры, языка, самоидентифика-
ции и роли на мировой арене, происходит повсеместный перес-
мотр этих понятий, причем не как абстрактных конструкций, но 
как живых процессов, в динамике которых мы познаем себя. Нас 
как будто достали из платоновского мира теней и наделили физи-
ческим телом, скроенным из социальной, политической и экзис-
тенциальной оболочек. Это время заставляет нас отбросить  ма-
лозначимое, неактуальное, надуманное, выдвигая новые темы и 
требуя ответов на вопросы, которые мы не можем игнорировать. 
Мы определенно находимся в точке бифуркации, и от наших дей-
ствий сейчас зависит наша дальнейшая жизнь.  

 
Война или диалог? 

Безусловно, одной из наиболее острых проблем, требующей 
своего разрешения, является ситуация на востоке страны. Сейчас 
можно констатировать наличие двух, на первый взгляд, диаметра-
льно противоположных подходов к ее разрешению: война до побе-
дного конца или поиск диалога. Сторонники войны рассматривают 
ее как проявление естественного патриотизма, как священный долг 
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защиты отечества, своей культуры и системы ценностей. Все это 
так, особенно когда речь идет о прямом военном столкновении с 
противником, с материальными лишениями и смертью близких 
нам людей. Однако следует помнить и о том, что формат противо-
стояния, равно как и само противостояние, могут быть искусст-
венными, привнесенными элементами других, более глобальных, 
процессов, находящихся в состоянии своего развития. Мы можем 
воспринимать их как свершившийся факт, но в этом случае нам 
придется следовать правилам игры, навязанным извне. Принимая 
сам факт войны, мы признаем себя ее участниками со всеми выте-
кающими из такой позиции последствиями.  

На наш взгляд, аргументация сторонников диалога более 
продуктивна. С одной стороны, она лишает противную сторону 
удобного для нее инструментария. Видимо, именно с этим связа-
но определение полномасштабных военных действий на Донбас-
се как «зоны АТО». Таким образом, мы трансформируем пробле-
му, переводя ее в удобную для нас не столько юридическую, ско-
лько концептуальную плоскость. Конечно, можно создать глубо-
ко эшелонированную систему обороны, выстроить бетонную 
стену и огородить себя минными полями, надеясь, что это срабо-
тает, вопрос только в том, от кого мы отгораживаемся и по чьей 
территории пройдет эта стена? Такие мероприятия могут иметь 
место, и даже необходимы для сдерживания, купирования про-
блемы, но не для ее разрешения. Выходом из ситуации должен 
стать полноценный диалог, очерчивающий саму проблему и нео-
бходимый для ее развязки. Для этого на первоначальном этапе 
стороны должны признать равенство друг друга и зафиксировать 
само наличие конфликта. Здесь и возникают трудности. 

 
Плоскости «украинского конфликта» 

Если рассматривать «украинский конфликт» как сложный и 
многомерный процесс, развивающийся сразу в нескольких плос-
костях, из которых основными являются политическая, военная, 
экономическая, информационная и социальная, можно заметить, 
что каждая из них имеет собственные временные и пространст-
венные рамки, не совпадающие друг с другом, но взаимосвязан-
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ные между собой. М. Фишер, впрочем, дополняет их еще и пси-
хологической плоскостью1 Еще одной особенностью этого про-
цесса является разница в степени участия в нем социума и госу-
дарства в биполярном и даже антагонистичном понимании этих 
терминов. Первые три направления регулируются преимущест-
венно государственными институциями и социальная составля-
ющая здесь минимальна. Конечно, можно пытаться влиять на 
них, считая своими посредниками, можно и нужно добиваться 
контроля над ними, но, учитывая динамику развития событий, на 
это просто нет времени.  

Даже после Майдана пропасть, отделяющая «новое» обще-
ство от государственной машины, слишком велика, чтобы уви-
деть противоположный край, поэтому в ближайшее время социум 
не сможет влиять на политиков и военных по-настоящему, он не 
интегрирован в государственный аппарат и сам находится на ста-
дии формирования. За два последних года украинский политикум 
не претерпел существенных изменений. Мы не стали свидетеля-
ми рождения новых партий, новых идеологий, мы не стали сви-
детелями появления новых лидеров. Возникновение таких объе-
динений как «Оппозиционный блок» или «Укроп» является ско-
рее ребрендингом уже существующих политических сил. По 
мнению М. Лепского, в настоящее время существует серьёзная 
проблема отрыва управленческой подсистемы государственной и 
политической власти от тела целостного социального организма. 
Одновременно с этим формирование новой элиты М. Лепский 
видит в формировании гражданского общества, и прежде всего в 
волонтерском движении2  
                                                           
1  Фишер М. После вооруженного конфликта: восстановление разрушенного 
и реинтеграция общества как элементы построения мира / Мартина Фишер // 
Этнополитический конфликт: пути трансформации: Настольная книга Бергхоф-
ского центра Transforming Ethnopolitical Conflict: The Berghof Handbook, Моск-
ва, изд. «Наука», 2007. — С. 474-501. – С. 477. 
2  Лепський М. Стратегічне фокусування у військовому конфліктному про-
тистоянні в Україні / М.А. Лепський // Східноукраїнський конфлікт в контексті 
глобальних трансформацій. Збірка наукових праць. – Донецьк, 2015. – С. 189-
196. – С. 190. 
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Следуя данным Research and Branding Group за март 2015 
года, степень доверия граждан к волонтерским и общественным 
организациям доходила до 57%, что сопоставимо со степенью 
доверия к армии и церкви, у которой этот показатель достигал 
62%. В сравнении с этими показателями доверие к политическим 
силам составляло только 8%, еще 81% опрошенных заявили, что 
не доверяют политикам. Степень доверия к средствам массовой 
информации оказалась более высокой, но все равно не сопоста-
вимой с лидерами — 32%3. Материалы, полученные Фондом 
«Демократические инициативы им. Илька Кучерива» совместно с 
социологической службой «Ukrainian Sociology Service» в январе 
2015 года, продемонстрировали даже большее доверие к волон-
терскому движению, чем к церкви. В этом году оно впервые ста-
ло лидером опроса, набрав 3,4 балла против 3,3 у церкви по 5-
бальной шкале оценки4. Близкие к этим результаты продемонст-
рировали и другие исследования5. 

Из этого также следует, что принятие решений в политиче-
ской и военной сфере будет происходить не от лица общества, а 
от лица государства, существующего больше в декларативной 
форме, нежели в реальности. Эти решения будут или достаточно 
субъективными, или не вполне адекватными, так как могут слу-
жить интересам третьих сторон, формально не участвующих в 
конфликте. Кевин Клементс считает, что вызов реальной полити-
ке необходим еще и потому, что государственные системы в зо-
нах конфликтов зачастую сами инициируют и затягивают наси-

                                                           
3  Политическая ситуация в Украине. Рейтинги партий и политиков / Research 
and Branding Group / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/9018/ 
4  Украинцы доверяют волонтерам больше, чем церкви – опрос / Корреспон-
дент.net / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://korrespondent.net/-
ukraine/3501824-ukrayntsy-doveriauit-volonteram-bolshe-chem-tserkvy-opros. 
5  Украинцы в три раза больше доверяют волонтерам и добровольцам, чем 
президенту, – соцопрос [Электронный ресурс] // Аргумент / Режим доступа : 
http://argumentua.com/novosti/ukraintsy-v-tri-raza-bolshe-doveryayut-volonteram-i-
dobrovoltsam-chem-prezidentu-sotsopros 
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лие вместо его пресечения6. В число заинтересованных субъектов 
войны могут входить службы безопасности, торговцы оружием, 
капиталисты, политики, некоторые сектора вооруженных сил и 
т. д.7.   

Информационная среда в Украине обладает определенной 
независимостью от государства, но зависит от владельцев СМИ 
и, следовательно, от политической конъюнктуры. СМИ, и в том 
числе украинские, могут быть ангажированы, поддерживать ту 
или иную сторону конфликта, подкупаемы и т. д. Значительная 
деформация информационного контента объяснима широкомас-
штабной медийной войной, развязанной РФ против Украины. 
Последняя заставляет СМИ выдерживать определенный формат 
вещания, не характерный для мирного времени. Это искажает 
информационное поле, делая подачу информации субъективной и 
однобокой. Как отмечает Д. Релжич: «было бы наивно надеяться, 
что СМИ в целом сочтут своей профессиональной обязанностью 
активно отстаивать мир и ценности гражданского общества». 
Кроме того, журналисты нередко сознательно акцентируют вни-
мание на негативных аспектах конфликта, поскольку это пользу-
ется спросом8. Анализируя фотоматериалы по чеченскому конф-
ликту, В. А. Тишков приходит к аналогичным выводам, называя 
увлекшихся войной репортеров — war lovers, по аналогии с геро-
ями романа Джона Херси9. Так или иначе, но представители 
масс-медиа в настоящий момент не могут выступать полноцен-
                                                           
6  Клементс К. К трансформации конфликта и справедливому миру / Кевин 
Клементс // Этнополитический конфликт: пути трансформации: Настольная 
книга Бергхофского центра Transforming Ethnopolitical Conflict: The Berghof 
Handbook, Москва, изд. «Наука», 2007. – С. 539-560. – С. 542. 
7  Фишер М. После вооруженного конфликта... – С. 478. 
8  Релжич Д. Средства массовой информации и трансформация этнополитиче-
ских конфликтов / Душан Релжич // Этнополитический конфликт: пути транс-
формации: Настольная книга Бергхофского центра Transforming Ethnopolitical 
Conflict: The Berghof Handbook, Москва, изд. «Наука», 2007. – С. 373-390. – С. 
375. 
9  Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской 
войны) / Валерий Александрович Тишков // Москва, изд. «Наука», 2001. – 534 с. 
– С. 493. 
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ными модераторами, имеющими авторитет у участников проти-
востояния. По обе стороны баррикад журналист рассматривается, 
скорее, как представитель или разведчик противника, и доверия к 
нему быть не может. 

В отличие от них наиболее независимой, хотя и во многом 
анархической системой, мы считаем «новое общество» или «но-
вый народ», состоящий из социально активной, патриотичной и 
ответственной части украинцев. В этом отношении наиболее то-
чное определение дает В. Портников, противопоставляя самоосо-
знающую себя часть общества как «народ» и не осознающую пас-
сивную его часть как «население». Поэтому основой новой кон-
цепции урегулирования «украинского конфликта» должен стать 
акцентированный переход в социальную плоскость. Конфликт на 
востоке Украины проходит не на линии блок-постов, положение 
которых ситуативно и зависит от оперативной обстановки, а в 
головах конкретных людей. Иначе говоря, речь идет о мировозз-
ренческом социальном конфликте или, скорее, противостоянии, 
очевидном для большинства из нас. Именно социальный конф-
ликт является базисом и той основой, на которой всходят побеги 
войны и политических интриг. Но мировоззренческое противос-
тояние само по себе не является конфликтом. Достаточно вспом-
нить степень экономической интеграции между РФ и ЕС и ту ди-
лемму вселенского масштаба, которая нависла над Европой в от-
ношении выбора — как реагировать на происходящее? Не этим 
ли объясняется ее нерешительность и некоторая замедленность 
реакций год назад? Если бы не присущая российской внешней 
политике поспешность и предельная формализация аннексии 
Крыма, все могло бы сложиться далеко не в пользу Украины.  

Израильские специалисты Й. Бейлин и Л. Кравчук предла-
гают использовать двухаспектный подход, включающий подго-
товку и создание на основе многосторонней дипломатии органа 
восстановительного правосудия, аналогичного южноафриканс-
кому комитету правды и примирения. Для того, чтобы диалог 
был успешным, предлагается учесть ряд принципов и действий, 
среди которых: определение основных целей и запросов каждой 
из сторон конфликта, принятие дискурса, акцентирующего вни-
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мание на потребностях, а не на правах, уход от давления, созда-
ние площадки для совместного использования ресурсов и т. д.10.  
Комитет истины и примирения (КИП), как отмечают авторы, «...в 
дальнейшем может послужить основой для  нового, коллективно-
го национального самосознания, которое так и не было полнос-
тью сформировано из-за относительно юной независимости стра-
ны и ее сложной истории. Объединение людей с разными социа-
льными идентичностями, разной верой и истиной, для того, что-
бы поделиться взглядами на ситуацию, подтверждая при этом 
значимость индивидуального опыта каждого человека, а не кон-
центрируясь на злодействах другой группы, может способство-
вать формированию коллективной правды»11. На наш взгляд эти 
рекомендации сработают только в случае, если субъектами конф-
ликта выступят не политики, а та часть украинского социума, ко-
торая действительно понимает свои проблемы и необходимость 
их решения. Иначе говоря, когда противостоящие стороны нако-
нец осознают себя реальными игроками и сформулируют, чем же 
являются для них события на Донбассе. Как отмечает Клементс: 
«...неправительственный сектор может, вступив в партнерские 
отношения с местными деятелями в зоне конфликта, помогать 
населению решать самые острые проблемы текущего момента 
и одновременно способствовать налаживанию диалога между 
конфликтующими сторонами...»12. Правда автор сразу оговари-
вается — организации гражданского общества сами, без помощи 
государства, не в состоянии справится с конфликтом. Клементс 
выделяет две группы специалистов, необходимых для его реше-
ния: это специалисты по разрешению конфликта и специалисты 
по развитию13.  
                                                           
10  Бейлин Й. Кравчук Л. Построение дорожной карты для разрешения конф-
ликта и проведения преобразований в Украине / Й. Бейлин, Л. Кравчук // Схід-
ноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Збірка наукових 
праць. – Донецьк, 2015. – С. 134-149. – С. 135, 139. 
11  Там же. – С. 140. 
12  Клементс К. К трансформации конфликта и справедливому миру... – С. 556-
557. 
13  Там же. 
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Сходства и отличия 
На наш взгляд «украинский конфликт» был и остается воз-

можным не столько благодаря разнице во взглядах, сколько бла-
годаря привнесенным извне искусственным катализаторам. К 
примеру, сейчас одним из них являются попытки разжигания в 
стране межконфессиональной розни14. Вряд ли они увенчаются 
успехом, гораздо более действенными здесь будут насилие, го-
лод, бесправие и болезни. В этом отношении Г. Элверт указыва-
ет: рынки насилия будут возникать везде, где имеются составля-
ющие, а именно: область, уязвимая для применения насилия, ре-
сурсы и рынки сбыта, которые можно эксплуатировать, а также 
благоприятная для данного явления среда15. В таких условиях 
человеку приходится делать выбор, который и диктует присущее 
региону мировоззрение. Чтобы прокормить семью, молодой че-
ловек из Горловки становится ополченцем. Стреляя в противни-
ка, он уже не может считать себя украинцем, даже являясь тако-
вым этнически – путь в обратном направлении становится преде-
льно длинным. В этот момент из мировоззренческого противос-
тояния возникает межличностный и даже внутриличностный 
конфликт. Аналогичный выбор приходится делать его жене, 
вступающей в ряды волонтеров, и его детям, рисующим картины 
войны на тетрадных листах. Они пытаются выжить в подвалах, 
гаражах и окопах, воюя против своих антиподов. Они считают их 
фашистами, так как это оптимальный аргумент для действий, ко-
торые они предпринимают. Условия смоделированы таким обра-
зом, что автомат является более простым решением, чем попытка 
выйти из ситуации мирным путем. Поэтому они стреляют в сол-
дат ВСУ, хотя похожи на них, как две капли воды. Разница меж-
ду ними также мизерна, как толщина георгиевской ленты или же-
                                                           
14  Черенков М. Виклик релігійній свободі та духовно-конфесійному плюралі-
зму України: Ідеологія та терор «Русского міра» / М.М. Черенков // Східноукра-
їнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Збірка наукових праць. 
– Донецьк, 2015. – С. 70-81. – С. 70. 
15  Elwert G. Markets of Violence / Sociologus: A Journal for Empirical Ethno-
Sciology and Ethno-Psychology Supplement 1. Duncker and Humblot. Berlin, 1999. – 
P. 85-102.– Р. 85. 
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лтого скотча, намотанного на рукав. У них одинаковое оружие, 
одинаковая униформа, одинаковые шлемы и ПНВ. Все, что их 
реально разделяет, – это фронт и те обстоятельства, в которых 
они оказались. Массированная пропаганда усугубляет положе-
ние. Она создает ситуацию, в которой индивид не следует зако-
нам общества и государства, а выстраивает замкнутый на себе 
мир16.  

Разделяют ли противников принципы? Безусловно. По 
мнению О. Туренко ментально-российская часть населения Дон-
басса является форпостом российско-советского мышления, она 
первой почувствовала угрозу разрушения своих ценностных ори-
ентиров17. Для населения восточных регионов характерно миро-
восприятие, которое можно назвать «тоннельным синдромом». 
Все они, так же как и мы, хотят свободы, но, в отличие от лаби-
ринта возможностей западной модели, вынуждены идти в одном 
направлении, не сопротивляясь течению и в то же время форми-
руя самое течение. Тоталитарная система устроена таким обра-
зом, что увеличение степени свободы, или, если угодно, увеличе-
ние пространства в рамках тоннеля, возможно только при движе-
нии в заданном направлении. Чтобы двигаться вперед по тонне-
лю, стенки которого сформированы из кирпичиков новостийных 
сюжетов Life-News, Russia Today, понятийного права, тотальной 
коррупции и многого другого, необходимо следовать законам 
системы. Связующим элементом его стен является конформизм. 
Этот тоннель к «абсолютной свободе» имеет географические ко-
ординаты и совершенно естественный выход, а у выхода сейчас 
находится человек, фамилия которого всем известна. Он и воп-
лощает в себе архетип свободного русского, тот идеал, к которо-
му сходятся все пути. Это тот самый «Принц Госплана», который 

                                                           
16  Кирницький О. Віртуальні аспекти стратегії війни ХХІ століття / О. Кир-
ницький // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. 
Збірка наукових праць. – Донецьк, 2015. – С. 159-172. – С. 167. 
17  Туренко О. Фрагментарна ментальність Донбасу: вежі обложеного граду / 
О.С. Туренко // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансфор-
мацій. Збірка наукових праць. – Донецьк, 2015. – С. 330-341. – С. 338. 
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так мастерски выписан В. Пелевиным в одном из его рассказов. 
Кстати, тоннель не один, их миллионы или ровно столько, сколь-
ко граждан плывут по течению, и все они сходятся к одной точке. 
Чем ближе к центру, тем шире тоннели и тем меньше пространс-
тва, чтобы вместить всех желающих. Таким образом, система 
глубоко антагонистична по своей сути и путь к свободе по-русски 
в конечном итоге предполагает отказ от личной свободы, ибо чем 
ближе к цели, тем меньше человеческого остается в индивиде и 
тем больше в нем от самой системы.  

Еще одной характерной особенностью «восточного миро-
восприятия» является то, что критерием успеха и мерилом свобо-
ды здесь выступают не деньги и авторитет, а власть и положение 
в иерархической цепи. Человек в таком обществе объединяет в 
себе, на первый взгляд, совершенно несовместимые вещи: с од-
ной стороны, он достаточно капсулирован и эгоистичен, чтобы в 
нужный момент обойти соседа, а с другой, постоянно боится и 
как бы подчиняется «коллективному разуму», не высовываясь и 
до поры не мешая впереди идущим товарищам.  

По понятным причинам молодой человек из Горловки не 
станет рассуждать подобным образом, хотя его реакции и посту-
пки вполне согласуются с описанным выше. В этом он отличает-
ся от тех, кто придерживается враждебных ему прозападных цен-
ностей. Но и такой расклад не объясняет всего, что происходит 
сейчас на Донбассе. Для начала конфликта и открытой войны ра-
зницы во взглядах недостаточно, более того, наличие разногла-
сий естественно и даже необходимо. На Западе все так же движу-
тся по своим индивидуальным «тоннелям», и нередко в противо-
положных направлениях, с тем лишь отличием, что персональ-
ных выходов у них много.  Поводов для конкуренции в западном 
мире не меньше, а больше, однако военных конфликтов это обы-
чно не вызывает. 

 
Локализация конфликта 

Итак, если разницы в мировоззрении недостаточно для на-
чала войны, и если на протяжении всего периода независимости 
нам не известно сколько-нибудь значимых фактов открытого со-
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циального противостояния по линии восток-запад, следователь-
но, конфликт поддерживается извне. Возможно ли его решение в 
этом случае? Да, это возможно. Первое, что необходимо сделать, 
это начать работу по локализации конфликта. В нашем понима-
нии его локализация не предполагает поиска решения на макроу-
ровне. Сейчас мы едва ли можем концептуально охватить рамки 
конфликта, его формат, а также всех видимых и незримых участ-
ников. А. Сытин, например, представляет его как столкновение 
Европейской и Евроазийской интеграций18. По мнению И. Богин-
ской «украинский конфликт» – не что иное, как новый этап рос-
сийско-американского соперничества19. Существуют и другие 
точки зрения. Так, можно предположить, что это конфликт между 
США и Китаем, и вызван он «рейдерскими» устремлениями кру-
пных игроков к плохо освоенным территориям Сибири и Крайне-
го Севера; что нынешних владельцев этих территорий спровоци-
ровали первыми нарушить мировой порядок и даже подсказали, 
как это сделать, и что мы — лишь незначительный эпизод в нача-
ле этой истории. Но что это меняет? В чем мы полностью соглас-
ны и с А. Сытиным, и с И. Богинской, так это в том, что происхо-
дящее в Украине является не более чем прологом к гораздо более 
серьезным трансформациям на мировой арене, и говорить о на-
шей роли в этих процессах рано.  

Оставив экономический и политический аспекты государс-
тву и делая поправку на отсутствие у него достаточной мобиль-
ности, акцентируем внимание на том, что все, конечно, может 
закончиться политическим решением, но может и не закончиться. 
И, кроме того, мы пока не знаем кто, когда и зачем примет такое 
решение.  

                                                           
18  Сытин А. Европейский и Евроазийский союз: столкновение интеграций / 
А. Н. Сытин // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансфор-
мацій. Збірка наукових праць. – Донецьк, 2015. – С. 9-32. – С.9. 
19  Богинська І. Геополітичні розрахунки Росії в «Українській кризі»: острів 
Росія, континент Крим – держава Новоросія / І.В. Богинська // Східноукраїнсь-
кий конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Збірка наукових праць. – 
Донецьк, 2015. – С. 46-58. – С. 46. 
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В этой ситуации основной акцент следует перенести на со-
циальный уровень, на тот участок, где конфликт и стал собствен-
но конфликтом, перейдя в открытое вооруженное противостоя-
ние. По этой причине под локализацией конфликта следует по-
нимать выделение конкретных районов Украины, попавших в 
зону АТО. Эту территорию мы рассматриваем как особое про-
странство или зону бедствия. В таком контексте конфликт осоз-
нанно трактуется как гражданский и внутриукраинский, он как 
бы выделяется из более глобальных и менее управляемых про-
цессов. Последнее не означает, что следует сложить оружие или 
уповать на роль дипломатов, это лишь указывает на необходи-
мость нормализации отношений внутри зоны конфликта. Боевик 
и террорист должны быть отделены от мирного населения, необ-
ходимо добиться, чтобы и оно само почувствовало эту разницу. 
Так российская доктрина «содействия нашим украинским брать-
ям» превращается в союзника и даже помощника нашей внешней 
политики, с ней нет смысла бороться, но ее можно использовать в 
собственных интересах. Актуализация темы взаимопомощи, а не 
противостояния внутри страны и возникающая в связи с этим 
здоровая конкуренция с «помощью» русских порождает неизбе-
жный контраст между тем, что они говорят и тем, что они, в ко-
нечном итоге, делают. Силовое воздействие как ключевой метод 
не даст результата ни одной из сторон. Как справедливо отмечает 
Й. Бейлин, вооруженное противостояние с жителями ДНР/ЛНР 
будет только способствовать их дальнейшей маргинализации и 
подталкивать в сторону России20.  

В этой связи даже на линии фронта существует возмож-
ность диалога с жителями зоны АТО, если грамотно построить 
работу блок-постов, контрольно-пропускных пунктов и других 
транзитных объектов. Для этого целесообразно организовать сис-
тему двойного контакта, где с беженцами и въезжающими на те-
рриторию Украины могли бы работать не только военные, но и 
социальные службы. Крайне важно, чтобы блок-посты с украинс-
кой стороны перестали транслировать унижение и неприятие. 

                                                           
20  Бейлин Й. Кравчук Л. Построение дорожной карты... – С.143. 
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Напротив, кроме безопасности, их работа должна быть наполнена 
конструктивом, профессионализмом и дружественностью. Ины-
ми словами, блок-посты и приграничные зоны должны находить-
ся под контролем не столько государства, сколько общественнос-
ти, так как именно общественность в лице волонтеров и целевых 
организаций может наладить взаимодействие с противоположной 
стороной. На линии соприкосновения государство, представлен-
ное военными формированиями, обеспечивает контроль за гра-
ницей (фронтом), препятствует противоправным действиям, ак-
там агрессии и диверсиям, все остальное должны делать люди без 
оружия. Здесь мы не случайно разделяем сферы деятельности 
между военными от лица государства и общественным движени-
ем, так как в настоящий момент первое не в полной мере пред-
ставляет второе и наоборот. 

С начала 2015 года начал свою деятельность Совместный 
центр по контролю и координации или СЦКК, в состав которого 
вошли кадровые военные ВСУ, РФ и самопровозглашенных рес-
публик. Основной задачей центра является координация дейст-
вий по прекращению силового противостояния и мероприятия по 
мирному урегулированию кризиса.  Пока, несмотря на все стара-
ния, деятельность СЦКК не принесла ощутимых результатов. 
Одна из главных причин этого в том, что центр является замкну-
той структурой, состоящей из военных на службе и представля-
ющих интересы  государств. Таким образом, представители 
центра не являются самостоятельной независимой организацией, 
выражающей интересы различных социальных групп, скорее они 
действуют от лица политических сил, причем далеко не все на-
правления такой деятельности могут быть видимы. Поэтому 
блок-пост с украинской стороны должен иметь двойную социа-
льно-политическую структуру, являя оазис доброты, чуткости и 
понимания. Только в этом случае он станет полноценным оружи-
ем, которое эффективно и которое при этом не убивает. 

Реорганизация работы блок-постов реальна, их количест-
во незначительно, поэтому для обслуживания не требуется бо-
льшого числа подготовленных работников, во всяком случае, 
их будет куда меньше, чем волонтеров, работающих с бежен-
цами на местах.  
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Волонтерское движение и взаимодействие сторон 
Еще одним немаловажным фактором, на который пока не 

обращают должного внимания, является волонтерское движение 
с той стороны. Учитывая все идеологические разногласия, следу-
ет, однако, согласиться, что оно представляет активную часть на-
селения и способно идти на контакт. На протяжении всего ХХ 
столетия именно диалог был одной из продуктивных стратегий 
толерантной коммуникации. Если рассматривать активистов с 
обеих сторон как сообщество, способное к совместной продукти-
вной деятельности, это может дать результат, тем более, что по-
водов для таких контактов много. Большинство из них, и это ва-
жно, не имеют к политике никакого отношения, существуя сугу-
бо на бытовом и социальном уровнях. Если стороны в формате 
сельсоветов, горисполкомов и общественных организаций смогут 
согласовывать свои действия по восстановлению энергоснабже-
ния, мониторингу военной активности сторон, безопасности, обе-
спечению населения продовольствием и тысяче других вопросов, 
появится именно тот контакт, который нужен для нормализации 
отношений. Может даже возникнуть ситуация, аналогичная Май-
дану, когда социум какое-то время определял политику. Перед 
этим, правда, следует определиться, кем являются для нас жители 
восточных территорий – гражданами Украины или нет. От этого 
и зависит дальнейшая стратегия. 

Волонтеров с украинской стороны можно условно разде-
лить на две большие группы – помогающие армии и помогающие 
беженцам из восточных регионов. Обе группы вполне могут тра-
нсформировать свою деятельность в этом направлении. Напри-
мер, центры помощи армии способны обеспечивать мониторинг 
выполнения минских договоренностей со стороны регулярных 
войск и добровольческих батальонов; организации, принимаю-
щие беженцев, – начинать адаптацию приезжих уже на террито-
рии блок-постов, в каком-то смысле используя опыт иммиграци-
онной политики Израиля. 

Очевидно, что волонтерское движение в самопровозгла-
шенных республиках отличается от украинского, оно имеет силь-
ную идеологическую подоплеку и формат деятельности здесь 
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несколько иной. Но контакт возможен и с ним. Ключевыми мо-
ментами в таком взаимодействии будут вопросы урегулирования 
отношений, налаживания добрососедских отношений, совпаде-
ние на социальном уровне целей сторон, общее стремление зако-
нчить войну и прекратить агрессию. Организации, придержива-
ющиеся силового варианта действий, вряд ли будут пользоваться 
поддержкой у населения Донбасса и в конечном итоге обречены 
на деградацию.  

 
Выводы 

1. Любое решение касательно восточных регионов Украи-
ны должно проходить через широкую общественную дискуссию, 
возможно референдум. Мы должны четко понять, кем являются 
для нас сторонники ДНР/ЛНР, и кем мы являемся для них. От 
этого зависят наши последующие шаги. 

2. Если большинство граждан поддержат целостность стра-
ны и признают население ДНР/ЛНР гражданами Украины, конф-
ликт на Востоке следует решать через социальную сферу, выде-
лив ее из политического и экономического контекста. Движущей 
силой в данном случае должно быть не старое государство, а но-
вое общество, причем с обеих сторон. Альтернативная точка зре-
ния на судьбу страны не может быть аргументом для военного 
противостояния – это отправной пункт. 

3. В сложившейся ситуации политическая и экономическая 
составляющие не должны рассматриваться как основополагаю-
щие. В эпоху глобализации их контуры слишком размыты, а Ук-
раина, включая украинский политикум и социальную среду, пока 
не являются влиятельными игроками и не способны занимать не-
зависимую позицию. 

4. Основой украинского конфликта являются не идеологи-
ческие разногласия, а реальные бедствия на бытовом уровне, соз-
данные искусственно. Это, в свою очередь, дает возможность ис-
пользовать такое положение в интересах населения Украины по 
обе стороны баррикад, налаживать связи и координировать дейс-
твия. 
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5. Чтобы выиграть сражение за умы и выбить почву из-под 
ног противника мы должны победить советское мышление, для 
этого необходимы первоочередные реформы на Донбассе. 

6. Украинский конфликт намеренно ограничивается зоной 
АТО. Основные действия по мирному урегулированию должны 
происходить именно здесь. Линия фронта и блок-посты играют в 
этих процессах первостепенное значение. Территория вне зоны 
АТО позиционируется как зона мира. 

7. Основную работу по урегулированию конфликта должны 
делать не политики, а совместные волонтерские объединения, 
целью которых является достижение мира, стабильности и взаи-
мопонимания через совместный созидательный труд. Благо – то, 
что объединяет; зло – то, что разъединяет украинцев. 

8. Основа успеха – работа на микроуровне, от организации 
к организации и от человека к человеку. Сама нынешняя ситуа-
ция несет в себе огромный потенциал для подобной деятельнос-
ти. При этом успех может быть гарантирован лишь в случае, если 
такая деятельность будет носить выраженный миротворческий 
характер. С каждым новым днем войны для втянутых в конфликт 
сторон этот тезис становится все более очевидным и не требует 
доказательств. Важно только реализовать его в диалоге, без фор-
мальных посредников, без идеологии и без политики.  

 
 
 

Постсекулярні глобалізаційні проекти  
В Ірані, Туреччині та арабському світі 

  
 Халіков Руслан 

  
Середина 2010-х років засвідчила, що перехід від двополя-

рного до однополярного світу був більшою мірою гіпотезою, яку 
запропонували західні аналітики через неповну обізнаність чи 
надмірну самовпевненість. Наразі можна говорити про багатопо-
лярний світ, або про конкуренцію кількох альтернативних глоба-
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лізаційних проектів, які претендують або на глобальну експансію, 
або, принаймні, на транснаціональне регіональне лідерство. Ха-
рактерною особливістю цих проектів є постсекулярний характер 
ідеологічних програм, що їх надихають. Зокрема, до таких альте-
рнативних проектів можна відносити російський євразійський 
(зосереджений навколо ідеологічної програми «Русскій мір») та 
близькосхідний ісламський (яскравим прикладом його реалізації 
є ідеологія «Ісламської держави»). Втім, ці проекти не є гомоген-
ними, і нерідко конкуренція всередині них є чи не більш жорст-
кою, ніж загальна конкуренція з традиційним символічним воро-
гом у вигляді секулярного заходу. 

У випадку близькосхідного ісламського глобалізаційного 
проекту можна виокремити три найбільш потужних центри, які 
ще до приходу ісламу належали до різних ойкумен, а після ісла-
мізації утворили оригінальні релігійно-політичні простори. У 
ХІХ-ХХ ст. всі три цих проекти зазнали насильницької секуляри-
зації, яка супроводжувалася розпадом традиційного суспільства; 
появою національних держав і націоналізму як такого; частковою 
колонізацією Заходом якщо не в політичному, то принаймні в 
ідеологічному аспекті та ін. Націоналізм, як зазначають деякі до-
слідники, став важливою інтеграційною силою в арабському сус-
пільстві, оскільки об’єднав зусилля арабів-сунітів та інших арабів 
(шиїтів, християн, а також нерелігійних), які нарешті змогли 
отримати рівні з сунітами права та доклали максимум зусиль, 
щоб секулярні націоналістичні держави розвинулися та зміцніли1. 
Разом із тим, як національні держави, ані пост-османська Туреч-
чина, ані соціалістичні арабські країни, ні Іран часів династії Пе-
хлеві, не могли претендувати на домінування на тих просторах, 
де раніше існували імперії Аббасідів, Османів, Сефевідів чи Мо-
голів. Відповідно, з кінця ХХ століття ці три центри почали пове-
ртатися до релігійного самовизначення, а відтак автоматично по-
                                                           
1   Anh Nga Longva. Domination, Self-Empowerment, Accomodation / Anh Nga 
Longva // Religious minorities in the Middle East:  Domination, Self-Empowerment, 
Accomodation / ed. by  Anh Nga Longva, Anne Sofie Roald. – Leiden: Brill, 2015. – 
P. 11. 
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вернулися до планів домінування в мусульманському світі. На 
місці шахського Ірану внаслідок революції постала Ісламська ре-
спубліка Іран, у Туреччині відбувається більш-менш безкровний 
демонтаж націоналістичного секулярного режиму Ататюрка, а в 
арабських країнах деінде з великою кількістю жертв секулярні 
диктаторські режими змагаються з різними проектами політично-
го ісламу. Варто зазначити, що інші політичні ісламські проекти 
— найбільша за чисельністю мусульманська країна Індонезія, 
єдина ядерна мусульманська держава Пакистан, центральноазій-
ські пострадянські держави з традиційно великою кількістю му-
сульман, поки не стали претендентами на домінування в ісламсь-
кому світі, і тим більш не створили альтернативного глобаліза-
ційного проекту. 

Можна стверджувати, що протистояння секуляризаційним і 
вестернізаційним тенденціям має тривалу історію в ісламському 
світі, а експліцитного вигляду воно набуло, коли культурна та 
політична експансія Заходу стала настільки успішною, що поши-
рилася на весь ісламський світ, ставлячи під загрозу саме існу-
вання ісламського глобального простору. Критичним етапом став 
кінець ХІХ століття, коли більшість регіонів традиційно мусуль-
манського впливу були перепорядковані секуляризованій, але все 
ж християнській у своїх підвалинах цивілізації Європи. В цей час 
виникає ісламський модернізм, на чолі з Джамаледдіном аль-
Афгані та Мухаммадом Абду, а згодом — Мухаммадом Ріда, Са-
ідом Кутбом та Хасаном аль-Банна. Представники ісламського 
модернізму, з одного боку, виступали проти європейської колоні-
альної експансії, закликали правлячі режими повернутися до іс-
ламської форми правління (Халіфат) і суворо дотримуватися ре-
лігійних норм перших століть існування мусульманської умми 
(салафізм). З іншого боку, ці діячі спиралися на такі західні за 
походженням засоби поширення власних ідей, як друковані часо-
писи, масонські ложі, університетські центри. Значна частина цих 
модерністів-традиціоналістів, від Мухаммада Ікбала до Рухолли 
Хомейні, або народилася, або навчалася, або деякий час прожи-
вала в Європі, маючи змогу засвоїти основні західні механізми 
поширення ідеологічного впливу. Саме вчення ісламських моде-
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рністів кінця ХІХ — першої половини ХХ століть стали ідеологі-
чним фундаментом таких успішних проектів, як створення Паки-
стану, поява низки арабських націоналістичних режимів, турець-
ка національна держава. На антиколоніалістській (а отже — анти-
європейській) риториці постали такі організації, як “Брати-
мусульмани”, “Аль-Каєда”, “Хезболла”, які прагнули в той чи 
інший спосіб нав’язати мусульманську цивілізаційну модель за 
допомогою західних засобів впливу. І якщо “Брати-мусульмани” 
стали рушієм “Арабської весни”, то з “Аль-Каєди” зрештою вио-
кремилося угруповання, яке почало претендувати на створення 
Ісламської держави. 

Попри те, що ісламський модернізм та політичний іслам 
почали розвиватися на територіях Османської імперії, секулярні 
націоналістські режими ХХ століття пригальмували процес релі-
гійного відродження, внаслідок чого можна говорити, що першим 
успішним цивілізаційним проектом, який почав претендувати на 
глобальний характер, стала Ісламська республіка Іран. Саме вна-
слідок контрсекулярної шиїтської революції іранський глобаліза-
ційний проект став першим претендентом на альтернативу прое-
кту західному. Як пише російський ісламознавець Х. Сидоров, 
“Без перебільшень можна сказати, що фактором, який перетворив 
у XX столітті шиїзм на вагомий політичний феномен сучасності, 
стала іранська революція 1979 року, її вождь Хомейні та ідеоло-
гія (хомейнізм). Унаслідок цієї революції була створена міцна 
проектно-гегемоністська держава”2. Втім, слід наголосити, що 
секулярний проект Пехлеві, проти якого і виступив Рухолла Хо-
мейні, був набагато більш лояльним до традиційно впливового 
мусульманського духовенства, ніж турецький проект Ататюрка, 
який знищив Халіфат, заборонив суфійські тарікати та істотно 
обмежив можливості публічного прояву релігійності. Натомість 
Реза Пехлеві тривалий час не утискав шиїтських релігійних дія-
чів, сприяв розвитку духовних навчальних закладів, а шиїтські 
марджі були лояльними до нової династії. 
                                                           
2  Сидоров Х. Инверсии цивилизации Ислама. Шиитский проект [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.harunsidorov.info/2015/03/blog-post_19.html. 
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Протистояння іранських богословів та пехлевійської динас-
тії загострилося лише в 1960-х роках, коли новий шах, Мухаммад 
Пехлеві (роки правління — 1941-1979), почав витісняти іран-
ських марджей та намагатися вивести політичну владу в Ірані з-
під впливу ісламських релігійних діячів. Разом із тим проводили-
ся економічні реформи, які не були схвально сприйняті духовенс-
твом. Згодом іранські мусульмани почали відчувати більш значні 
утиски, хоча режим Пехлеві-молодшого лише частково можна 
було б назвати секуляристським. Насправді шах був прихильни-
ком традиціоналістського світогляду та цікавився доісламськими 
імперськими традиціями Персії, а також елітаристськими містич-
ними рухами в ісламі3. Так чи інакше, зрештою його відносини з 
шиїтським духовенством зіпсувалися, і в середині 1960-х років 
почали розвиватися протестні рухи під керівництвом Р. Хомейні 
та його однодумців. Фактично на той момент релігійна верхівка 
під проводом Рухолли Хомейні, який перебував в еміграції в Іра-
ку, була єдиним впливовим політичним рухом, опозиційним до 
династії Пехлеві, оскількі основні політичні опоненти були усу-
нені шахом протягом 1950-х. В 1970-ті роки режим Пехлеві пос-
тупово почав претендувати на регіональне лідерство, налагодив 
стосунки з СРСР та західними країнами, але йшлося швидше про 
амбіції шаха відновити вплив давньої Перської імперії, а не про 
лідерство в ісламському світі. 

Унаслідок богословсько-політичної діяльності руху на чолі 
з Хомейні постала нова концепція влади, яка принципово вийшла 
за межі національної світської держави, відмовилася від вестерні-
зації, а також від монархічного строю, що тривалий час існував в 
Ірані. Ця концепція, відома як “велаят-е факіх” передбачала під-
корення політичної влади релігійній, а коли найвідоміші шиїтські 
релігійні діячі її не підтримали, Хомейні сам став керувати новим 
політичним проектом, оскільки теж був богословом (хоча і не 

                                                           
3 Сэджвик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная 
интеллектуальная история ХХ века / Марк Сэджвик ; пер. с англ. М. Маршака и 
А. Лазарева; научная редактура Б. Фаликова. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2014. – С. 262. 
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входив до числа найбільш шанованих богословів свого часу). На-
ступник Хомейні, Алі Хоссейні Хаменеі мав у традиційних шиїт-
ських колах ще менший авторитет, але все одно зміг посісти його 
місце через свої політичні таланти. Зрештою, можна сказати, що 
сучасна політична еліта Ірану є не політичним крилом традицій-
ної релігійної структури шиїтських богословів, а цілком модер-
ним урядом. Як пише про чинний іранський уряд Н. Пророченко, 
“В більшості своїй нинішнє іранське керівництво — це люди, які 
мають сучасну освіту, прекрасно розуміють значення науки і те-
хнологій для державного розвитку. Наприклад, чинний президент 
країни Х. Роухані захистив докторську дисертацію в Каледонсь-
кому університеті в Глазго, під час ірано-іракської війни коман-
дував силами ППО і був заступником головнокомандувача 
збройних сил. А чинний міністр закордонних справ Мохаммад 
Джавад Заріф закінчив Школу міжнародних відносин імені Йо-
зефа Корбела при Денверському університеті (США) і отримав 
ступінь доктора філософії у Сан-Франциському університеті”4. 
Глобалізаційний проект ІРІ методологічно орієнтований на захід-
ні зразки експансії (вже за кілька місяців після приходу Хомейні 
до влади розпочалася війна з Іраком за лідерство в регіоні, згодом 
виникли проіранські збройні формування в Лівані, Афганістані та 
інших країнах з великою часткою шиїтського населення, і сього-
дні Іран є центром впливу на територію від Середземного моря 
до Індії), хоча в питаннях ідеології і відсилає до традиціоналіст-
ської термінології. Цивілізаційне і глобалізаційне значення об-
рання шиїзму державною релігією усвідомлюють і самі іранські 
публічні діячі. Так, колишній Президент Ісламської республіки 
Іран Сеййед Мохаммад Хатамі в одному зі своїх виступів наго-
лошував: “Наша революція запропонувала створити систему, яка 
заснована на релігії, і наше суспільство з ентузіазмом сприйняло 
цю величну мету та здійснило кроки для її досягнення. Кризу, яку 

                                                           
4   Пророченко Н. Політична еліта Ірану: Досвід поєднання традиції і сучасності 
у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку / Наталія Пророченко // 
Аль-Калям, Збірка наукових праціь УЦІД, вип. № 5. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 
2015. – С. 96. 
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ми переживаємо сьогодні, можна здолати лише в тому випадку, 
якщо ми скинемо залишки позиченої в інших самосвідомості та 
почнемо мислити по-новому. Наша нинішня криза — це криза 
народження … Наша нова цивілізація стоїть на порозі свого на-
родження”5. Хатамі вважає, що саме шиїтська цивілізація має ві-
дновити велич ісламського світу, оскільки сунітський глобаліза-
ційний проект уже існував за часів Халіфату, і тепер так само за-
старів, як і цивілізація Заходу. Проголошення шиїзму державною 
релігією, усунення світських засад з публічної політики, культу-
ри, науки та інших вимірів дозволило Ірану зекономити енергію 
та концентрувати зусилля на регіональній гегемонії й експансії6, 
тоді як у сунітському світі до останнього часу найбільшим проек-
том виходу за межі окремої держави був панарабський націона-
лізм, який зрештою не став підставою для об’єднання арабських 
країн і тим більш не мав перспектив стати альтернативним глоба-
лізаційним проектом. 

Другим важлимим контрсекулярним проектом в ісламсько-
му світі стала діяльність панарабської організації “Брати-
мусульмани”, яка не пов’язана з окремою державою, і в цьому сен-
сі від початку мала потенціал для експансії за межі Єгипту, де впе-
рше виникла в 1927-1928 рр. Вд початку своєї діяльності “Брати-
мусульмани” орієнтувалися, по-перше, на ідеї ісламського модер-
нізму, а по-друге, — на антиколоніалістську політику по відно-
шенню до європейців, які на той час контролювали і Єгипет, і бі-
льшість територій Близького Сходу. Саме іслам, в очищеному та 
первинному вигляді, має стати фундаментом для звільнення як 
арабського світу від колоніальної влади європейців, так і для роз-
будови глобальної цивілізації, яка має охопити не тільки ісламсь-
кий світ, але і весь світ. Так, один з ідеологів руху середини ХХ 
століття, Саід Кутб (справжнє ім’я — Ібрагім Хусайн Шазілі), у 
своїх роботах гостро критикував просвітницьку європейську циві-
лізацію за ї бездуховність, тоді як іслам вважав єдиною силою, яка 
                                                           
5  Хатами М. Ислам, диалог и гражданское общество / Мохаммад Хатами. – М.: 
РОССПЭН, 2001. – С. 206. 
6  Сидоров Х. Инверсии цивилизации Ислама. Шиитский проект ... 
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може скерувати розвиток людства дійсно правильним шляхом7. 
Разом із тим, заклик замінити цінності західної цивілізації ісламсь-
кими не був для Саіда Кутба закликом повернутися до середньо-
віччя: “Іслам, через своє бачення вселенської істини та характер 
свого реалістичного досвідного шляху, зовсім не збирається зни-
щувати заводи чи ліквідувати створені промисловістю переваги. 
Але Іслам спочатку буде змінювати погляди на ці цінності сучас-
ної цивілізації. Він дасть їм істинну оцінку, не перебільшуючи та 
не применшуючи, з тим, щоб дух людини віри почав господарюва-
ти над цивілізацією, а не вона над ним...”8. Згода використовувати 
технічні надбання західної цивілізації загалом притаманна іслам-
ським модерністам, чи йдеться про науково-технічні винаходи, чи 
про ЗМІ, чи про зброю тощо. Унаслідок того, що навіть самі євро-
пейці не вважали технічні та методологічні надбання Заходу не-
розривно пов’язаними з постхристиянською західною цивілізацією 
та її цінностями, представники т.зв. світу “похідної секуляризації” 
також відокремлювали ціннісну матрицю просвітницького Заходу 
(яку вони вважали помилковою) від технічних засобів (які вони 
готові були використовувати). 

Попри свій глобалізаційний потенціал, рух “Братів-
мусульман” у ХХ столітті не став вагомим політичним чинником 
в арабському світі, перш за все через наявність конкуруючого 
проекту — панарабського націоналізму. Як зазначає Т. Асад, 
арабський націоналізм у деяких моментах відповідає на ті ж за-
пити, що й політичний іслам: “Існує частковий збіг між ними, а 

                                                           
7   Наприклад, див. Сейид Кутб. Будущее принадлежит исламу / Сейид Кутб. – 
М.: Сантлада, 1993. – С. 50-51: “Доба, коли господарювала біла людина, 
закінчилася внаслідок того, що цивілізація білої людини досягла своїх 
найближчих обмежених цілей. У неї більше не залишилося уявлень, концепцій, 
принципів і цінностей, які вона могла б дати людству в якості посібника, що 
дозволив би йому досягти справжнього зростання та прогресу … Вони всі 
[просвітницькі теорії – Р.Х.] були відірвані від основного кореня, без якого не 
може існувати жоден суспільний лад, нежиттєздатні будь-які принципи та 
цінності. Ми маємо на увазі світоглядну основу, яка пов’язана з Аллагом, 
глобальне тлумачення буття, місця людини в ньому та мету людського буття”. 
8   Там само. – С. 94. 
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саме їхнє однаково опозиційне ставлення до “Заходу””9. На дум-
ку Асада, саме прагнення усунути західні впливи було спільним 
знаменником, який іноді об’єднував націоналістів та ісламістів. 
Але також варто зазначити, що зазвичай ці проекти ставилися 
один до одного вороже — націоналізм був регіональною секуля-
рною ідеологією, яка претендувала створити суспільство західно-
го зразка, але з арабським населенням, тоді як політичний іслам 
пропонував відмовитися від секулярного урядування та поверну-
тися до шаріатського правління, причому на всіх теренах мусу-
льманського світу, а не в окремих державах. Разом із тим, оскіль-
ки “Брати-мусульмани” здебільшого зосереджувалися на просві-
тницькій і публіцистичній діяльності, світським урядам вдавало-
ся репресувати цей рух і тримати найбільш відомих проповідни-
ків за ґратами або вбивати їх. Але на початок ХХІ століття ситуа-
ція дещо змінилася, зникла підтримка з боку СРСР секулярних 
соціалістичних режимів, які спиралися на ідеологію панарабсько-
го націоналізму, відбулися певні зміни в свідомості населення, 
з’явилися нові засоби масової мобілізації доби Web 2.0 і т. д. І 
зрештою, на початку 2010-х років явище, раніше відоме як “іс-
ламське пробудження”, перейшло в революційну фазу, перетво-
рившись на т.зв. “Арабську весну”, внаслідок якої на кілька років 
“Брати-мусульмани” вперше взяли на себе політичну владу в кі-
лькох впливових арабських країнах, або принаймні обмежили 
владу секулярних диктаторських режимів. Швидке поширення 
революції на Близькому Сході дослідники пов’язують10 із мобілі-
заційним потенціалом ісламу як чинника, який був спільною ку-
льтурною матрицею для всіх народів регіону та надав зрозумілі 
для всіх коди, які були використані в боротьбі проти націоналіст-
ських режимів, що залишилися перед загальною хвилею кожен 

                                                           
9  Asad T. Religion, Nation-State, Secularsm / Talal Asad // Nation and Religion: 
Perspectives on Europe and Asia. – Princeton: Princeton University Press, 1999. – 
P. 188. 
10 Швед В. Політичний іслам на роздоріжжі: Можливі сценарії розвитку у 
постреволюційний період / В’ячеслав Швед // Аль-Калям, Збірка наукових 
праціь УЦІД, вип. № 5. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – С. 114. 
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наодинці. Попри те, що в більшості арабських країн політичний 
іслам у особі “Братів-мусульман” протримався лише кілька років, 
він встиг продемонструвати свою перспективність як глобаліза-
ційного проекту. Але внаслідок того, що відносно мирні револю-
ції на чолі з “Братами-мусульманами” були придушені диктатор-
ськими режимами, на Близькому Сході виник новий контрсеку-
лярний проект з великим потенціалом, що виступив за збройне 
встановлення ісламського правління та відновлення Халіфату11. 

Третій глобалізаційний проект у межах ісламської цивілі-
зації поступово набирає обертів у посткемалівській Туреччині, і 
генетично він також пов’язаний із організацією “Брати-
мусульмани” та ісламським модернізмом сунітського спрямуван-
ня. Слід зазначити, що Османська імперія, принаймні у власних 
очах, але і в очах багатьох мусульман, ще менш ніж сто років то-
му мала статус Халіфату, тобто була релігійно-політичним мусу-
льманським державним утворенням, на чолі якого стояли водно-
час султани і халіфи з однієї династії (найчастіше це була одна 
особа). Водночас, протягом десяти років з найвпливовішої мусу-
льманської держави світу Османська імперія перетворилася на 
світську націоналістичну республіку. Одним з найважливіших 
чинників, що привели до такої радикальної зміни, було прагнення 
військово-політичної еліти перейняти західний спосіб розбудови 
держави, модернізувати Туреччину, щоб вона змогла на рівних 
протистояти західним державам у військовому та економічному 
плані. І найбільшим ворогом нової Туреччини стала релігійна 
ідентичність населення, з чим нова влада почала боротися в пер-
шу чергу. Перші ж кроки Мустафи Кемаля на чолі реформаторсь-
кого уряду були спрямовані на відокремлення держави від релі-
гійних організацій, заборону релігійної атрибутики (“закон про 
фески” від 1925 року зміг поставити під сумнів ердоганівський 
уряд лише в 2012 році, чим викликав обурення громадськості), 
заміну мусульманського календаря на григоріанський, скасуван-
                                                           
11 Докладніше див.: Вододіли секуляризації / О. Білокобильський, В. Левицький, 
Р. Халіков, Т. Єрошенко та ін. / Український інститут стратегій глобального 
розвитку і адаптації. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – С. 167-180. 
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ня Халіфату, заборону суфійських орденів (суфії були найбільш 
послідовним і войовничим захисником традиційної османської 
ідентичності, у тому числі організували хвилю антикемалівських 
повстань), і навіть перенесення столиці з традиціоналістського та 
релігійного Константинополя до Анкари. Інші релігійні традиції 
під час цієї трансформації постраждали разом зі своїми адептами, 
яких було піддано жорстким репресіям, і чисельність яких скоро-
тилася до такого рівня, що більше не міг впливати на турецьку 
політику. Політика Ататюрка та його послідовників зробила зре-
штою з Туреччини державу, яка почала претендувати на гідне 
місце в родині європейських країн, і навіть у ЄС. 

Натомість, відмова європейців визнати Туреччину європейсь-
кою державою призвела до прагнення турецької еліти стати лідером 
в ісламському світі, і на цій хвилі до влади прийшла “Партія справе-
дливості та розвитку”, що орієнтується на ісламський модернізм. 
Характерно, що ця партія має більшу підтримку серед мешканців 
сільської місцевості, тоді як у вестернізованих великих містах, перш 
за все — в Істанбулі, ісламський вектор цієї партії натикається на 
несприйняття населення. Так само, наприклад, і в Єгипті ісламський 
модернізм “Братів-мусульман” має в якості соціальної бази більш 
традиційне і релігійне сільське населення, і воно стало рушійною 
силою протестів під час “Арабської весни”, а також подальшої бо-
ротьби з режимом ас-Сісі. Можна сказати, що турецький секуляри-
заційний проект був чи не найбільш жорстким у мусульманському 
світі, а розгортання постсекулярного проекту, навпаки, відбувається 
досить обережно та помірковано, і секулярний кемалізм досі є від-
чутною силою в турецькому публічному просторі. Але поступово, 
особливо після монополізації влади в Туреччині режимом Реджепа 
Таййіпа Ердогана, посткемалівська держава почала набувати рис 
альтернативного глобалізаційного проекту. Зокрема, претензії на 
регіональне лідерство суттєво знизили націоналістський пафос, про 
що свідчить прагнення турецького керівництва налагодити стосунки 
з вірменами, іракськими курдами, арабами та іншими сусідами. З 
іншого боку, зростає градус протистояння з Іраном, який також пре-
тендує на лідерство в ісламському світі, або принаймні на територі-
ях поширення шиїзму, хоча з арабськими державами, які не створи-
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ли поки окремого глобалізаційного проекту, Туреччина діє нерідко в 
унісон (наприклад, з Саудівською Аравією, Катаром). Політика Ту-
реччини в регіоні окреслюється нинішнім прем’єром в одній з про-
грамних статей, де він “не тільки не приймає визначення ТР як “мо-
сту” через те, що вона не відображає статусу Туреччини на міжна-
родній арені як “актора з незалежною позицією”, а визначає її як 
“центральну державу”, яка може заснувати, створити і розбудувати 
нову міжнародну систему завдяки її здатності до багаторівневого 
маневру, а також стати активним учасником формування нових ре-
гіонально-глобальних систем”12. 

Таким чином, станом на другу половину 2010-х років усі 
три глобалізаційних проекти в межах ісламського світу або стали 
ідеологічними засадами діяльності чинних урядів, або принаймні 
отримали досвід керування реальними державами. В усіх трьох 
проектах відбувається або вже відбувся поступовий перехід від 
національної (а відтак — непридатної для експансійних прагнень) 
ідентичності до релігійної (а отже — глобалізаційної). Іранський і 
турецький проекти вже починають змагатися за місце регіональ-
ного лідера з перспективою посісти місце лідера ісламського сві-
ту загалом, а арабський проект також стрімкими темпами набирає 
політичної ваги. Конкуренція всередині ісламської цивілізації 
сприймається учасниками процесу принаймні так само серйозно, 
як і конкуренція з секулярним західним глобалізаційним проек-
том, а подекуди внутрішня боротьба є важливішою, і для перемо-
ги в регіональній боротьбі всі сторони готові навіть об’єднати 
зусилля з позарегіональними партнерами. Так, Туреччина є акти-
вним членом НАТО, а Іран з 2016 року також почав активно на-
лагоджувати стосунки з ЄС і США. 

Всі три проекти також звертаються і до незахідних партне-
рів, зокрема, протягом 2015 — початку 2016 років Іран присвятив 
чимало уваги налагодженню співпраці з Російською Федерацією, 
тоді як Туреччина заявила про свою підтримку України, зокрема, 
                                                           
12 Мхитарян Н. Роль Туреччини в сучасних геополітичних процесах на 
Близькому Сході / Наталія Мхитарян // Аль-Калям, Збірка наукових праціь 
УЦІД, вип. № 5. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – С. 133. 
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кримських татар і турків-месхетинців. Втім, швидше за все, оби-
два напрямки є радше тактичними, ніж стратегічними, і розгля-
даються гравцями як пошук потенційних сателітів, ніж як реаль-
не підсилення власного статусу. Пострадянські країни важливі 
для ісламських глобалізаційних проектів як території для місіо-
нерської активності, оскільки релігійна ідентичність народів, які 
традиційно сповідували іслам на цих теренах, через десятиліття 
насильницької секуляризації стала достатньо аморфною, а після 
розвалу СРСР релігійна активність значно підвищилася, отже ви-
ник попит на місіонерів, які б відновили ісламську традицію. Ці-
єю ситуацією скористалися всі три сили — яскравою метафорою 
місіонерських тенденцій стала приповідка серед пострадянських 
мусульман, що в кожній мечеті світу має бути принаймні один 
турецький імам. Насправді досить активно в процес включилися 
також іранські шиїти, які створили низку потужних видавничих 
проектів у Росії, а також арабські просвітницькі організації, при-
кладом яких в Україні є ВАГО “Альраід”, яка спочатку забезпе-
чувала здебільшого релігійні потреби арабської громади України, 
а згодом також почала впливати на релігійне життя мусульман-
українців. Попри можливу ситуативність партнерства з мусуль-
манськими глобалізаційними проектами, і РФ, і Україна можуть 
отримати від них вагому підтримку, оскільки і арабські країни, і 
Туреччина, і Іран є економічно розвинутими державами, з міцни-
ми арміями та поки потребують певної підтримки, а отже можуть 
бути корисними партнерами в обмін на цю підтримку. Разом із 
тим, стаючи партнером одного з конкуруючих глобалізаційних 
проектів, необхідно бути готовим підтримувати свого партнера у 
випадку регіонального конфлікту, який прямо не стосується вла-
сної держави, і це гостро відчула Росія, змушена підтримувати 
проіранську лінію в Сирії, фактично створивши з Іраном альтер-
нативну західній коаліцію та наражаючись на помсту з боку джи-
хадістів. 

Підбиваючи підсумки, варто наголосити на тому, що всі 
три досліджуваних глобалізаційні проекти є наслідком поєднання 
модерної цивілізаційної парадигми в тактичному й технічному 
аспекті та переосмислених традиційних мусульманських (відпо-
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відно, сунітських і шиїтських) цінностей у стратегічному та зміс-
товному аспекті. Сама їх поява свідчить про те, що повне копію-
вання західного проекту не життєздатне в умовах простору “по-
хідної секуляризації”, і вестернізовані секулярні режими протя-
гом кількох десятиліть відійшли в минуле, залишивши по собі 
латиницю, ядерну фізику та автомат Калашнікова. Ці засоби ста-
ли використовуватися в межах кількох нових проектів, які вже не 
калькують західні національні форми, а прагнуть створити глоба-
льну цивілізацію, яка стане альтернативою, а зрештою, і перемо-
же Захід у конкурентному змаганні. Втім, наразі кожен з цих про-
ектів існує в експліцитному вигляді відносно нетривалий час, і 
поки не визначився остаточний лідер, який виступить від імені 
всього ісламського світу. Три згадані проекти конкурують не ли-
ше з Заходом, але також і між собою, прагнучи забезпечити стале 
регіональне лідерство та поступово виходячи на світову арену в 
якості глобальних гравців. 

 



ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Чи є в України час і далі  
робити помилки? 

  
 Левицький Віктор 

  
Через 500 днів після початку АТО та два роки потому від 

лютневих подій 2014 року можна констатувати певні висновки та 
експлікувати деякі тенденції. Але при їх аналізі на думку спадає 
навіть ширший історичний горизонт. Хоча Г. Гегель і наголошу-
вав, що Історія вчить та виносить остаточний вердикт1, проте, 
здається, вчить вона далеко не всіх.  

Ретроспективно проглядаючи ці два роки, згадую вересень 
2005 року. Саме тоді почали відбуватися події (або про них поча-
ли говорити), що по кінцевому рахунку стали могильником надії. 
Надії, що була пов’язана з новим Президентом, надії на покра-
щення долі простого українця, надії на те, що майдан мав сенс, 
що попереду нове життя: гідне та справедливе. Корупційний ска-
ндал так і залишив цю надію в числі тих, що не збулися. Деяких з 
його фігурантів вже немає в живих, деякі посіли ще вагоміші по-
сади, інші були позбавлені мандату довіри народом. Менше деся-
ти років потому на зміну старим фігурантам подекуди прийшли 
нові. Не змусили на себе чекати й нові борці з «раковою пухли-
ною демократії». Однак, проблема корупції як була головною 
протягом всього цього часу, так, як з’ясувалося, нічого й не змі-
нилося: деінде (та й то не усюди) змінилися діючі особи, а прин-
ципи ні – принципи залишилися інваріантними.  

Тільки слід зауважити, що на дворі не 2005 рік і виклики, 
які стоять перед державою, далекі від тих загроз, яку являла на 
                                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – СПб.: «Наука», 2015. – 443 с. 
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той час для деяких можновладців широка коаліція та вірогідність 
трьохсот депутатів в її складі. Мабуть, моветоном буде нагадува-
ти про війну, що йде на сході країни, про втрату частини терито-
рій, про дефолтний стан, про гривню, про платіжки, про розбала-
нсування владної вертикалі, про, про, про… 

У той же час ми продовжуємо заспокоювати самі себе, що в 
того всього тільки одна причина, що нам заважають рухатися об-
раним курсом, що треба трішечки почекати та остаточно перемо-
гти ворога, а там все вже буде гаразд. Виглядає, що з такою рито-
рикою навряд. Здається, ми так і не зрозуміли головного, так і не 
відійшли від тих методик, що привели країну в таке (катастрофі-
чне) становище. Завжди легше використовувати систему на свою 
користь, чим намагатися змінити її на краще. Проте, здається, та 
сама Історія не дозволить робити це нескінченно довго: у будь-
якої системи (навіть у такої потужної як держава) є свій потенці-
ал міцності, і багато що вказує на те, що він вичерпується.   

Однак, не критичні ремінісценції є метою цього нарису: не 
критикує сьогоднішню владу вже тільки ледащий, але змін на 
краще від цього не стається. Очевидно час вимагає іншого. Необ-
хідно осмислити сучасну ситуацію у всій її тотальності та почати 
діяти. Українська нація не перше десятиріччя та навіть сторіччя 
прагне до побудови громадянського суспільства, показуючи при-
клади «змін знизу», якщо ці трансформації нема кому робити 
«нагорі».  

Тож, враховуючи помилки минулих часів, потрібно прийти 
до прийняття певних стратегій, що не дозволять повторити ці хи-
би. У першу чергу, прописування таких сценаріїв потребує декі-
лька вимірів соціальної реальності, де вони є найнеобхіднішими. 
Разом з тим, слід зазначити, що запропонована спроба розібрати-
ся в сучасній ситуації виходить за офіційний атитюд та ставить 
завданням подивитися ширше, не вдаючись до «затверджених» 
формул, щоб пояснити будь-яке явище. Приклади цього і без того 
стали чи не мейнстрімом не тільки політичного, але, на жаль, і 
наукового дискурсів.  

Таким чином, метою цієї розвідки є, з одного боку, неупе-
реджено розглянути причини, що призвели до сучасного стану 
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речей, з іншого – не дати остаточні рецепти для вирішення всіх 
проблем, однак, враховуючи «уроки» минулого, в загальних ри-
сах продумати ті траєкторії, якими слід рухатися, щоб уникнути 
тих похибок, які мають катастрофічні наслідки сьогодні.    

Отже починати треба з головного та в той же час, здається, 
вже очевидного. Країна потребує консолідуючої ідеології, необ-
хідно відмовитися від взаємних звинувачень та від продовження 
протиставлення однієї частини України іншій – це шлях, який 
привів нас до актуальної ситуації, а при збереженні цієї практики 
– далі може бути тільки гірше. У будь-якій частині нашої держа-
ви людина повинна відчувати себе громадянином, причому без 
жодних поділів на «сорти». Якщо закон передбачає соціальні га-
рантії всім громадянам України – значить всі повинні мати рівні 
можливості їх отримати, якщо Донбас сьогодні є болючим місцем 
всієї країни – слід думати, як реінтегрувати його до України, а не 
намагатися відрізати, як чужорідне тіло, вдаючись до всіх видів 
блокад. Кожен мусить відчути себе українцем.  

Слід зауважити, що антагоністична риторика була дуже по-
пулярною та дієвою протягом всього періоду незалежності: з ек-
ранів телевізорів увесь час лякали одну частину України іншою, 
змальовуючи апокаліптичні сценарії, у разі приходу до влади тієї, 
іншої інферналізованої половини. Кожної виборчої кампанії цей 
інструмент використовувався як потужний мобілізаційний чин-
ник – і майже завжди він спрацьовував. За рахунок цього еліти 
ділили владу, а країна все більше дезінтегрувалася. Наслідки цих 
процесів можна дуже чітко бачити сьогодні. Проте найстрашніше 
те, що, відчуваючи наслідки такої риторики, політики все одно не 
можуть (не хочуть) від неї відмовитися. Цілком зрозуміло, що це 
дуже дієвий та потужний інструмент – однак кінцевий результат 
цього процесу – втрата державності: сучасні події дуже перекон-
ливо вчать цьому.  

Отже, країні потрібна консолідуюча ідеологія, яка максима-
льно інтегрує всі регіони України, поважає їх відмінності та засу-
джує антагоністичне протиставлення одних частин держави ін-
шим. Без цього майбутнє виглядає вельми туманним. У розрізі цієї 
проблематики може постати питання: на базі чого може бути ви-
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будувана така ідеологія? Відповідь можна спробувати знайти в 
контексті як найновіших розробок нашого інституту, так і закор-
донних авторів2. Резюмувати головну ідею цих та подібних дослі-
джень можна наступним чином. Перебуваючи на постсекулярній 
стадії, світ увійшов у нову фазу глобалізаційних процесів: відтепер 
конкурують не тільки фінанси, економіки, технології чи зброя. На 
передову цієї конкуренції виходять цінності – змагаються відтепер 
й аксіології3. Треба зрозуміти, що усвідомлення цієї диспозиції дає 
змогу правильно зорієнтуватися в сучасному світі та адекватно 
відповідати на футуристичні виклики. Тож, питання щодо націо-
нальної самоідентифікації, національних цінностей виходять на 
перший план. Відтак будь-яке ігнорування власного минулого ро-
бить державу менш конкурентоспроможною на міжнародній арені, 
забираючи аргументи в рамках міжцивілізаційного (-культурного, 
-державного) діалогу. Формування ідентичності навколо націона-
льних святинь (Софія, Києво-Печерська Лавра тощо) та вузлових 
моментів історії (Київська Русь, Запорізька Січ, Гетьманат) дозво-
ляє її консолідувати та адекватно відповідати на виклики сучасно-
сті. Без відвертого та неангажованого погляду у минуле з відмовою 
використання його в партикулярних цілях сучасного протистояння 

                                                           
2  З цього приводу дивись детальніше звіт експертів Українського інституту 
стратегій глобального розвитку та адаптації, де обґрунтовується теорія дифуз-
ного зіткнення цивілізацій: режим доступу: http://uisgda.com/ru/analitika/945-
puti-resheniya-konflikta-na-vostoke-ukrainyi/. Показовою з цього приводу є стаття 
російського дослідника О. Ломанова «Спільний знаменник нації», в якій аналі-
зується претензія Китаю на власні цінності та поступове включення все більших 
територій до китайської ціннісної орбіти. Детальніше див.: Ломанов А. Общий 
знаменатель нации // Россия в глобальной политике. – 2015. -№5 (сентябрь - 
октябрь). – С. 138 – 152. Дивись також звіт Національної ради з розвідки США, 
що достатньо уваги приділяє аксіологічному виміру глобалізаційних процесів, 
детальніше: http://ru.scribd.com/doc/115962650/Global-Trends-2030-Alternative-
Worlds. 
3 Оригінальний погляд на цю конкурентну боротьбу поданий у колективній 
монографії «Вододіли секуляризації», більш детально див.: Вододіли 
секуляризації / Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації. 
– Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2015. – 240 с. 
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неможливо бути повноцінним дієвцем теперішнього міжнародного 
співтовариства.  

Повинен бути запроваджений мораторій на упереджений 
перегляд минулого. Як закликав радянський філософ Е. Ільєнков: 
«Вивчай минуле не тільки з боку його плюсів, але й з боку непо-
дільно пов’язаних з ним мінусів, тобто не ідеалізуй минуле, а 
об’єктивно його досліджуй»4. Потрібно чесно визнати своє мину-
ле: там де була спільна історія з Росією – відверто про це сказати, 
щиро засвідчити ті спільні джерела, з яких в рівній мірі черпають 
свою ідентичність наші нації (мабуть, і білоруська також). У той 
же час зауважити на різні способи їх екзистенцій та актуалізації в 
сучасному світі. Але це потрібно визнавати, а не замовчувати чи 
перекручувати. Країна сьогодні не в тому стані, щоб дозволяти 
собі такі експерименти. Без міцної національної самоідентифіка-
ції на засадах національних же цінностей, що походять з сивої 
давнини, не може бути єдиної консолідуючої ідеології, а без неї 
неможливо бути самостійним актором сучасної історії. 

У міркуваннях про консолідуючу ідеологію, виокремлю-
ється ще одне суміжне проблемне поле. Як було зазначено вище, 
антагоністична риторика має неабиякий мобілізаційний та ру-
шійний потенціал, проте, ціна, яку доводиться платити згодом за 
її використання, виявляється надмірно високою. Навіть, незва-
жаючи на воєнні наслідки застосування, продовжує використову-
ватися методика демонізації одних регіонів та протиставлення їх 
іншим. Найсумніше в цій ситуації те, що робиться це заради пар-
тикулярних цілей певної групи, що бореться за владу. Тому ви-
світлення актуальних подій в медійному просторі абсолютно ко-
релює з інтересами тієї чи іншої групи.  

Отримуємо трагікомічну ситуацію: кожна з конкуруючих 
за владу груп має свої медіа-ресурси й через них подає власну 
версію найгарячіших новин. Що принципово важливо, йдеться 
тут не про плюралізм думок, які по-різному інтерпретують події, 

                                                           
4  Ильенков Э.В. Проблемы идеала в философии. Гегель и герменевтика. – М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 144 с. – С.14. 
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а глядач повинен, розібравшись, вибрати найбільш адекватну та 
істинну. Йдеться про формування власних дискурсів, які не коре-
спондуються один з одним та, найголовніше, претендують на не-
дискусійну істинність власної інтерпретації. Тобто цей дискурс, 
як міфічна свідомість, описує всю повноту реальності та намага-
ється так формувати уявлення, що навіть питання про істинність 
цього наративу виглядає безглуздим5. Якщо ти всередині цього 
дискурсу – ти не можеш задаватися такими питаннями, якщо ти 
поза цією реальністю – тебе сміливо можна ігнорувати, бо ти 
представляєш не гідну (інфернальну) частину реальності.  

Тому такий важкий сьогодні діалог та примирення всере-
дині суспільства, бо люди мають не протилежні думки стосовно 
одного предмету, а перебувають в різних реальностях, мешкають 
у різних просторах смислів. Отже, з одного боку, цей діалог ве-
льми утруднений, тому що людина б’ється за межові горизонти 
власної ідентичності (за вимір смислів), з іншого, з цих же при-
чин, раціональні аргументи в такій боротьбі перестають спрацьо-
вувати, бо в разі програшу мова йде про втрату самості.  

Таким чином, повертаючись до консолідуючої загальнона-
ціональної ідеології, треба виступати з ініціативою законодавчої 
заборони антагоністичної пропагандистської риторики, що про-
тиставляє одні регіони країни іншим, одних українців – другим. 
Засоби масової інформації та їх власники повинні нести відпові-
дальність за розпалювання внутрішньодержавної ворожнечі. Во-
ни отримують миттєві вузькокорпоративні дивіденди, а сплачує 
за цими рахунками вся країна та, на жаль, вже не один рік.  

Інша сфера, якої необхідно торкнутися, на відміну від по-
передньої, походить з цілком матеріального виміру: мова йде про 
                                                           
5 Цікаву та вельми обґрунтовану думку з цього приводу подає О. Біло-
кобильський в статті «Заручники міфічного розуму…», наполягаючи на 
дискурсивній залежності свідомості учасників Східноукраїнського конфлікту. 
Детальніше див.: Білокобильський О. Заручники міфологічного розуму або 
Чому східноукраїнський конфлікт став можливим // Східноукраїнський 
конфлікт в контексті глобальних трансформацій / Український інститут 
стратегій глобального розвитку і адаптації; ТОВ «Східний видавничий дім». – 
Донецьк, 2015. – С. 273-285.   
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економічну політику держави й ті тенденції, що є домінуючими 
сьогодні та які потрібні країні в майбутньому. Нажаль, протягом 
достатнього часу головними перемогами в цій сфері були тільки 
звіти про те, що все ж таки вдалося отримати черговий транш від 
міжнародних фінансових інституцій. І це на тлі звітів Держкомс-
тату про постійне зменшення обсягу промислового виробництва 
та падіння ВВП. Економіка країни живе в циклі від траншу до 
траншу; якщо програма кредитування буде призупинена, або за-
гальмує, державу, яка й без того перебуває в стані дефолту, чекає 
економічний (а після цього і не тільки) колапс.  

В той же час бюджет приймається, з одного боку, в такій ре-
дакції, що задовольняє міжнародних кредиторів, що й не дивно, 
враховуючи їх вплив на життєдіяльність української економіки, з 
іншого, продовжують працювати правила лобізму, що відстоюють 
не загальнодержавні інтереси, а зацікавлення певних промислово-
фінансових груп. Так, тільки для прикладу, можна вказати на сіль-
ськогосподарський сектор. Справа не тільки в перегляді умов спе-
ціального режиму оподаткування, що ставить «село» на межу ви-
живання (загальнонаціональні страйки сільгоспвиробників напри-
кінці 2015 року тому свідчення), а у вибірковості цих рішень. На-
приклад, сьогодні при скасуванні нульової ставки ПДВ при експо-
рті соняшника, вигідніше стало його експортувати, ніж переробля-
ти всередині країни. Однак, нагадаємо, в Україні побудовані великі 
потужності по зберіганню, транспортуванню, переробці соняшни-
ка в олію. Тобто, якщо продумати це питання до логічного кінця, 
то сьогодні всім переробникам (найкрупніші з них є і трейдерами 
одночасно) вигідніше не переробляти соняшник, а просто скупову-
вати його й відправляти на експорт, враховуючи тим більше те, що 
багато хто з них має переробні потужності закордоном. У кінцево-
му рахунку втратить тільки держава і її громадяни, бо це десятки 
тисяч робочих місць, мільйони податків та працююча галузь, яка 
ризикує стати «примарою». 

Однак навіть не такі рішення шкодять економіці найбільше, 
головне, що впадає в очі – це відсутність єдиної економічної 
стратегії. Тож, для започаткування цієї дискусії пропонується де-
кілька думок, що можуть бути корисними. Очевидно, перше, що 
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необхідно педалювати, це відмову від витрачання державних за-
позичень на покривання поточних видатків. Гроші ці повинні бу-
ти спрямовані на модернізацію та розвиток промисловості, яка 
завтра почне заробляти нові гроші. Слід обрати певні галузі ви-
робництва, які можуть стати драйверами економічного росту. Се-
ред таких галузей мають бути наукоємні (ІТ-технології, альтерна-
тивна енергетика, логістична інфраструктура, машинобудування 
тощо) галузі з генерацією високої доданої вартості. Найбільша 
увага повинна бути приділена тим сферам, в яких максимальна 
додана вартість та високий рівень переробки.  

Спрощуючи, можна сказати, що метою має бути не збіль-
шення експорту пшениці, а експорт борошна, а ще краще, мака-
ронів. На кожному з етапів переробки формується додана вар-
тість, яка залишається в Україні та стимулює розвиток інших, 
суміжних галузей. Тож, ці галузі, які будуть обрані як національ-
ний пріоритет, повинні отримати державну підтримку у вигляді 
податкових пільг чи державних (більш дешевих) інвестицій, чи 
митних бар’єрів для аналогічного імпорту. Це вже питання дис-
кусійне та досить технічне. Головне, що потрібно зробити – обра-
ти такі галузі та стимулювати їх розвиток з метою побудування в 
Україні розвинутої економіки постіндустріальної доби, і це по-
винно стати частиною національної економічної стратегії.  

Іншою точкою росту може бути кооперація. Україна в мир-
ний час виглядає дуже привабливою країною для інвестування. 
Це пояснюється і географічним положенням, і освіченим праце-
любним населенням, і досить ємким ринком збуту, і багатьма ін-
шими чинниками. В такому разі вельми важливо, щоб у країну 
приходили не тільки капітали, а й технології. Зайве говорити про 
все більшу важливість технологій майже у всіх галузях виробни-
цтва. Тож прихід інвестора з розвинутими технологіями повинен 
підтримуватися на всіх рівнях державної влади. Гарним прикла-
дом цього є досвід міжнародної компанії Delta Wilmar, що має 
виробничі потужності в Україні. Так, її генеральний директор пан 
Панда в інтерв’ю Forbes в січні 2016 р. говорив: «Не можна виро-
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бляти все самотужки – від голок до літаків. Якщо хтось потужний 
у своїй сфері, з цього потрібно отримувати синергію»6. Тож, роз-
виваючи міжнародну кооперацію та запрошуючи іноземний капі-
тал, країна отримує не тільки інвестиції, створення робочих 
місць, збільшення податків тощо, а й дістає найновіші технології, 
які автоматично переносять її на інший рівень технологічного 
устрою. Ще однією невід’ємною перевагою цієї тактики є дивер-
сифікація ризиків, бо підприємство, що є частиною великої сис-
теми, завжди більш стабільне, захищене та, як показав Т. Пікетті, 
більш конкурентоздатне та більш прибуткове7. 

Виходячи з цього, логічною виглядає багатовекторна еко-
номічна політика. Торгувати потрібно з усіма, з ким це вигідно 
економічно і не прагнути потрапляння в економічні союзи будь-
якою ціною, навіть, за рахунок відмови від національних еконо-
мічних інтересів та руйнування певних галузей промисловості. 
Дуже гарний приклад наслідків такої політики навів український 
мільярдер, радник Президента України – власник «Миронівсько-
го хлібопродукту» Ю. Косюк. На прикладі свого бізнесу (торго-
вельна марка «Наша Ряба»), апелюючи до дисбалансу українсь-
кого виробництва м’яса курки та квот імпорту до ЄС цієї продук-
ції, він аргументував неефективність (шкоду) зони вільної торгів-
лі з Європейським Союзом8. Економічна політика повинна відс-

                                                           
6  История Delta Wilmar: как создать масложировой холдинг в Украине // ре-
жим доступа: http://forbes.ua/magazine/forbes/1408529-istoriya-delta-wilmar-kak-
sozdat-maslozhirovoj-holding-v-ukraine. 
7  Детальніше див.: Piketty Th. Capital in the twenty-first century / Thomas 
Piketty; translated by Arthur Golhamer. – The Belknap Press of Harvard University 
Press. – 2014. – 696 р. 
8  Так Ю. Косюк порівнює зону вільної торгівлі з ЄС з системою ніпель, яка 
функціонує в колесах та діє тільки в одному напрямі. У випадку з ЗВТ у напрямі 
України: українські ринки виявилися відкритими, а європейські повністю 
квотовані. Так, наприклад, Україна виробляє 1,2 млн тонн м’яса курки, а 
отримала квот лише на 16 тис. тонн, тобто на 1,3%. Детальніше див.: 
http://korrespondent.net/business/economics/3623589-nesvobodnaia-zona-ahraryy-
nedovolny-kvotamy-na-eksport-v-es 
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тоювати інтереси вітчизняного виробника та бути спрямованою 
на підвищення його конкурентоспроможності. 

До загальних рис дискусії навколо національної економіч-
ної стратегії можна багато чого ще додати: починаючи від ство-
рення держкорпорацій (ресурсних, логістичних, сільськогоспо-
дарських тощо), щоб не тільки податки, а й прибутки залишалися 
в державній казні; продовжуючи тотальною модернізацією виро-
бничого комплексу і закінчуючи ринком землі. Україна – це бага-
та країна з багатьма різноманітними ресурсами (від природних до 
логістичних та трудових). Головне, щоб була економічна страте-
гія, яка ставить метою розвиток країни, яка відстоює національні 
інтереси та дбає про покращення життя простих громадян. Наяв-
ність такої стратегії – запорука переходу країни з числа позича-
льників в ряди повноцінних гравців на світовій економічній арені 
з чітким розумінням свого місця в міжнародному поділі праці.  

Таким чином, найбільш актуальними сьогодні для країни є 
конструктивні дії в двох вимірах. По-перше, для збереження дер-
жавності як такої, для отримання можливості протистояння но-
вим екзистенційним викликам, країні потрібна консолідуюча іде-
ологія, яка дозволяє ідентифікувати всі регіони України як украї-
нські – незалежно від миттєвих тактик та цілей. Всі громадяни 
країни повинні мати рівні права та повагу, а свідоме протистав-
лення одних українців іншим повинно визнаватися за злочин.  

По-друге, якщо країна хоче вистояти перед викликами еко-
номічного порядку, повинна бути прийнята стратегія економічної 
політики, де національні інтереси та інтереси вітчизняного виро-
бника мають бути вирішальними. Звертання уваги до галузей-
локомотивів, наукоємні технології, кооперація тощо дозволять 
зміцнити економіку держави та вивести її на принципово інший 
якісний рівень, що дозволить їй бути конкурентоспроможною на 
світовій арені.  

Зазначені зміни повинні проводитися невідкладно і бути 
максимально системними, кожний крок яких повинен бути час-
тиною реалізації загальної спільної національної стратегії.   
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Моделі мирного врегулювання  
східноукраїнського конфлікту 

  
 Скворець Володимир 

  
Конфлікт на Донбасі, що триває вже більше року, завдав 

дуже важкої травми українському суспільству. Територія Донба-
су перетворилася на зону бойових дій. З обох сторін учасники 
конфлікту понесли людські втрати. Важливим наслідком конфлі-
кту є перетворення на заручників мирного населення, яке, пере-
буваючи під обстрілами конфліктуючих сторін, зазнало серйозної 
психічної травми. Фахівці оцінюють теперішнє становище Дон-
басу як гуманітарну катастрофу, зумовлену руйнуванням проми-
слової, транспортної, соціальної інфраструктури, втратою части-
ною населення можливості задовольняти потреби в безпеці, хар-
чуванні, питній воді, елементарних побутових послугах тощо. 
Гуманітарні конвої, що прибувають в Донбас, не вирішують про-
блеми нормалізації життя його населення. Почався процес пере-
осмислення загроз, що несе конфлікт.  

У серпні 2015 року голова Луганської військово-цивільної 
адміністрації Г.Тука заявив про зміну своєї позиції щодо блокади 
Донбасу. На своїй посаді він познайомився із реальною обстано-
вкою і дійшов висновку, що розірвати повністю відносини з оку-
пованими територіями для влади не видається можливим, для 
функціонування регіону та уникнення колапсу необхідне співро-
бітництво із сепаратистами. Також необхідно продовжувати пік-
луватися про громадян України на окупованих територіях, «хай 
навіть ватників у своїй більшості». Г. Тука зрозумів, що позиція 
«не можна торгувати з окупантами» є небезпечною як для влади, 
так і для населення всього регіону. Він наводить ситуацію з Лу-
ганською ТЕЦ, яка є єдиною електростанцією, що забезпечує 
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електроенергією всю територію області, підконтрольну Україні. 
Її зупинка призведе до катастрофи в зимовий період часу. ТЕЦ 
працює на вугіллі, яке видобувається на окупованій території і 
без нього вся область залишиться без електричного струму, що 
фактично означає «повне знищення населення області». Іншим 
прикладом є насосна станція в Попаснянському районі, яка за-
безпечує водою більшу частину окупованої території, її обслуго-
вування обходиться бюджету в 350 млн грн. на рік. Її відключен-
ня – «найкоротший шлях до епідемії», яка «неухильно переки-
неться на нашу територію»1.  

У керівництва України вже розсіюються ілюзії щодо мож-
ливості силового розв’язання конфлікту в Донбасі. Євросоюз, 
США та Росія, будучи впливовими суб’єктами геополітики, на-
полягають на мирному врегулюванні цього конфлікту. Вітчизняні 
та зарубіжні фахівці прагнуть осмислити природу конфлікту в 
Донбасі, виявити основні тенденції його протікання, знайти шля-
хи і засоби його подолання. 

З 27 червня по 9 липня 2015 року Київський міжнародний 
інститут соціології провів соціологічні опитування з метою вияв-
лення громадських настроїв щодо шляхів подолання конфлікту 
на сході України. Опитування проведене у всіх регіонах України, 
крім Криму і непідконтрольних Києву територій Донецької та 
Луганської областей. Більшість українців (56,8 %) вважають про-
довження переговорів на основі Мінських домовленостей най-
більш придатним варіантом виходу з воєнного конфлікту на Дон-
басі (на півдні країни – 79,5 %, на Донбасі – 74,8 %, на сході – 
60,5 %, на заході – 49%, в центрі – 49,9%). Звільнення територій 
Донбасу силою української армії підтримують 28,3%. Майже 
14 % опитаних не змогли відповісти на питання про варіанти ви-
ходу з конфлікту на сході України2. 
                                                           
1  Георгий Тука резко сменил позицию по блокаде Донбасса [Електронний 
ресурс].– Режим доступу: http://novosti-n.org/news/read/91523.html 
2  Соцопрос: Большинство украинцев видят выходом из конфликта на Донба-
ссе мирные переговоры // Гордон. – 09 августа 2015 г. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://gordonua.com/news/society/Socopros-Bolshinstvo-ukraincev-
vidyat-vyhodom-iz-konflikta-na-Donbasse-mirnye-peregovory-90500.html 
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Мета статті – аналіз запропонованих моделей мирного 
врегулювання східноукраїнського конфлікту. 

Проблема розв’язання східноукраїнського конфлікту відно-
ситься до суперечностей українського суспільства, що визнача-
тимуть його долю на найближчі десятиліття. На жаль, у ході цьо-
го конфлікту склалася ситуація, за якої національні інтереси 
українського народу підмінюються інтересами правлячих кіл 
України, що позбавляє можливості знайти спільну основу для 
інтеграції доведених до розколу частин суспільства, що предста-
влені населенням Донбасу та іншої частини України (Крим – 
окрема проблема). 

Щоб зрозуміти витоки цієї ситуації, необхідно згадати, як 
керівництво України протягом всього періоду незалежності ста-
вилося до проблеми інтеграції українського суспільства. Жоден з 
президентів, парламентів чи урядів України навіть теоретично не 
означив цієї проблеми. А проблема була і вимагала  теоретичного 
й практичного вирішення. Вона зумовлена: по-перше, історичною 
спадщиною, адже українське суспільство склалося як багатонаці-
ональне, багатоконфесійне та полікультурне; по-друге, неолібе-
ральними реформами, які не лише сформували буржуазію і мало-
чисельний середній клас, але й супроводжувалися деіндустріалі-
зацією з масовим звільненням працівників, тобто руйнуванням 
соціальних обручів, які зберігали цілісність соціального організ-
му країни в радянський період; по-третє, інтересами різних регіо-
нів України, що дуже сильно, а іноді й кардинально відрізнялися 
між собою, постійно ігнорувалися центральною владою; по-
четверте, формуванням регіональних еліт, їх боротьбою за владу 
та ресурси в Україні; по-п’яте, неспроможністю правлячих кіл 
України розробити Національну стратегію розвитку, яка б спира-
лася на національні інтереси українського народу, на його приро-
дні й культурні ресурси, враховувала інтереси усіх регіонів і за-
безпечувала модернізацію країни, що спрямовує Україну до кола 
розвинених держав та підвищення рівня і якості життя всіх гро-
мадян. Отже, розвиток суспільства мав гостру потребу в забезпе-
ченні внутрішніх інтеграційних процесів. 
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Натомість різні групи правлячих кіл України, виходячи зі 
своїх власних групових і корпоративних інтересів, здійснювали 
інформаційно-психологічну обробку населення щодо важливості 
входження нашої країни до Євросоюзу або до Митного союзу. 
Протилежні орієнтири зовнішньої інтеграції нашого суспільства 
виявилися домінуючими в умовах реальної внутрішньої дезінтег-
рації, що неухильно вело до розколу суспільства. Формування 
протилежних орієнтирів зовнішньої інтеграції різних частин 
українського суспільства відбувалося в контексті геополітичної 
боротьби США, Євросоюзу та Росії за домінуючий вплив на 
Україну. Дослідники вказують на втрату суб’єктності України в 
міжнародних відносинах, оскільки забезпечення нормальних 
умов життєдіяльності народу залежить від зовнішніх чинників, 
таких як надання іноземних кредитів і постачання енергоносіїв. 
Україна потрапила у фінансово-боргову залежність від США, Єв-
росоюзу, МВФ, а також у залежність від постачання енергоносіїв 
з Росії. Зовнішня залежність України від протилежних центрів 
геополітичного впливу позбавляє керівництво України можливо-
сті діяти в національних інтересах. 

Розгортання конфлікту в Донбасі та реакція на нього прав-
лячих кіл України призвели до формування двох підходів до його 
вирішення (воєнного і мирного) та, відповідно, двох політичних 
сил, які умовно називають «партія війни» і «партія миру». Персо-
ніфікованим уособленням першої сили постає Прем’єр-міністр 
України А. Яценюк, а позиція другої сили пов’язується з особою 
Президента України П. Порошенка. Від початку східноукраїнсь-
кого конфлікту (утворення самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» у 
квітні 2014 р.) і до осені 2015 р. було декілька спроб як воєнного, 
так і мирного врегулювання. Ці спроби розв’язання конфлікту 
пов’язувалися з підтримкою України з боку США, Євросоюзу, 
НАТО, із впливом санкцій проти Росії на її позицію в конфлікті, а 
також зі змінами в становищі та настроях населення Донбасу. 
Виявилося, що конфліктну ситуацію воєнною силою вирішити не 
вдасться. Виникла Контактна група з мирного врегулювання си-
туації на сході України (Л.Кучма), діяльність якої привела до 
Мінської угоди (5 вересня 2014 р.). Вона була укладена на заса-
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дах виконання усіма сторонами «Плану мирного врегулювання 
ситуації на сході України» П. Порошенка, з урахуванням ініціа-
тив президента Російської Федерації В. Путіна. 12 лютого 2015 р. 
в Мінську на зустрічі у норманському форматі лідерів 
П.Порошенка, А.Меркель, Ф.Оланда, В.Путіна та засіданні Кон-
тактної групи було узгоджено комплекс додаткових заходів щодо 
виконання Мінських угод. Завдяки цим заходам лінії воєнного 
протистояння вдалося звузити до мінімуму. 

Домовленості від 5 вересня 2014 року налічують 12 пунктів 
і були засвідчені підписами п’яти сторін, включаючи представни-
ків ЛНР і ДНР, хоча останні брали участь у засіданнях тристо-
ронньої групи неофіційно. Згідно домовленостей, українська вла-
да обіцяє здійснити децентралізацію, прийняти закон «Про тим-
часовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької і Луганської областей» і провести дострокові місцеві 
вибори на цій території. Головними пунктами домовленостей є: 
двостороннє припинення вогню; моніторинг ОБСЄ режиму неза-
стосування зброї, обмін заручників, створення зони безпеки на 
російсько-українському кордоні під егідою ОБСЄ, інклюзивний 
національний діалог, заходи щодо покращення гуманітарної си-
туації в регіоні, виведення незаконних збройних формувань і вій-
ськової техніки з території України, прийняття програми еконо-
мічного відновлення Донбасу3. 

В угоді про встановлення миру на Сході України від 12 люто-
го 2015 р. передбачено комплекс заходів щодо виконання Мінських 
угод: 1) негайне і повне припинення вогню в окремих районах До-
нецької і Луганської областей України з 15 лютого 2015 року; 2) ві-
дведення всіх важких озброєнь сторонами на однакові відстані з ме-
тою створення зони безпеки; 3) ОБСЄ за підтримки Контактної гру-
пи сприятиме припиненню конфлікту; 4) сторони повинні почати 

                                                           
3  Ковальчук Я. Перемир’я 2.0 – коротке затишшя чи мирний механізм урегу-
лювання конфлікту на Донбасі? / Я. Ковальчук // Апостроф, 12 вересня 2014 р. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/article/-
politics/2014-09-12/peremirya-20--korotke-zatishshya-chi-mirniy-mehanzm-ure-
gulyuvannya-konflktu-na-donbas/370 
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діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до 
законодавства України; 5) забезпечити помилування і амністію вве-
денням закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у 
зв’язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Лу-
ганської областей України; 6) забезпечити звільнення і обмін всіх 
заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх 
на всіх»; 7) забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання та 
розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародно-
го механізму; 8) визначення модальностей відновлення соціально-
економічних зв’язків4. 

В суспільстві поступово виникає усвідомлення того, що 
конфлікт на Донбасі можна вирішити мирними засобами, але не-
обхідні умови для цього формуються дуже повільно. На жаль, у 
нашому суспільстві відсутній дискурс про шляхи мирного врегу-
лювання конфлікту. 

М. Погребінський зазначає, що його пригнічує те, що в 
Україні, яка є країною з такою великою кількістю освічених лю-
дей, інтелектуалів, зовсім відсутній дискурс про те, як виходити 
із кризи на Донбасі. Він називає лише одне виключення (в «Укра-
їнській правді» текст Тараса Острицького, який через два дні зо-
всім пропав). М. Погребінський зазначає, що в цьому тексті було 
викладено план, який він сам теж поділяє. Цим планом пропону-
ється провести референдум на території Донецької і Луганської 
областей з питанням про те, хоче чи не хоче населення регіону 
залишатися в складі України. Після цього референдуму, згідно 
Конституції України, слід винести це питання на всеукраїнський 
референдум і там вирішити його остаточно. За оцінкою М. Пог-
ребінського, це єдиний запропонований варіант завершення цього 
конфлікту. Якщо більшість населення Донбасу не захоче знахо-
дитися в складі України, то тоді в ході всеукраїнського референ-
думу буде з’ясовано думку громадян України: дати Донбасу вий-
ти з України чи навпаки утримувати його і не дати вийти. Полі-
толог вважає, що більшість населення Донбасу проголосує за те, 
                                                           
4 Мінська угода №2 (Повний текст) / 7 днів. UA. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://7days-ua.com/news/minska-uhoda-2-povnyj-tekst/ 
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щоб залишитися у складі України з певними повноваженнями 
(надання автономії тощо). Це залежить від того, як буде постав-
лено питання на референдумі. Це міг би бути шанс на припинен-
ня конфлікту, але ніхто не хоче обговорювати проблему. Замість 
цього йде два процеси: нагнітання воєнної істерії та ігнорування 
ситуації, що склалася. Більшість людей розуміють, що не допо-
можуть нам Сполучені Штати перемогти Путіна і Росію, а Росія 
не допустить повної поразки Донбасу. Питання в тому, як вийти з 
цієї ситуації, скориставшись тим, що Путін дає зрозуміти, що Ро-
сії не потрібен Донбас і пропонує Україні реінтегрувати його. 
Для реінтеграції Донбасу до складу України потрібна воля. Пре-
зидент здатен проявити таку волю, його необхідно наділити цими 
повноваженнями, що дозволяє уникнути великої війни5 [5]. 

На початку конфлікту фахівці Інституту стратегічних дос-
ліджень «Нова Україна» розробила пропозиції щодо заходів зі 
стабілізації ситуації (сценарій «Шлях до миру»)6. Вони звернули 
увагу на такий чинник врегулювання ситуації як настрої населен-
ня Донбасу та неготовність центральної влади враховувати їх. 
«Складність деескалації конфлікту пояснюється відсутністю у 
центральної влади реального пакету пропозицій щодо політично-
го врегулювання ситуації. Невизначеність майбутнього зберіга-
ється. Розгубленість населення та його дезорієнтація, втрати се-
ред мирних громадян, ідеологічна дихотомія, відсутність достат-
ньої інформації про події суттєво ускладнюють стабілізаційні 
процеси. Головний ризик полягає в тому, що навіть у разі успіху 
військових дій населення Донбасу буде орієнтоване на автономі-

                                                           
5  Михаил Погребинский о путях преодоления кризиса на востоке Украины. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yandex.ua/video/search?p=1-
&filmId=O7srN1QCUXI&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%
D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%
D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE&path=wizard&
_=1440424351934 
6  Єрмолаев А. Збройний конфлікт на Донбасі: оцінки, пропозиції, сценарії 
подолання / А.Єрмолаев, О.Маркеева, В.Потапенко, С.Денисенко, В.Щербина // 
Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна» [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://newukraineinstitute.org/new/417 
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стські ідеї та збереження негативного ставлення до дій централь-
ної влади. Конфліктний потенціал регіону збережеться»7. Саме 
тому суб’єктність і ментальність населення Донбасу не можуть 
ігноруватися у процесі вирішення конфлікту.  

Радник Президента України, директор Національного ін-
ституту стратегічних досліджень В. Горбулін визначив п’ять сце-
наріїв подальшого розвитку україно-російських відносин8. Сце-
нарій «тотальної війни» можливий за умови прийняття керівниц-
твом Росії рішення про початок відкритої воєнної агресії з метою 
отримання сухопутного коридору в Крим чи доступу до свого 
воєнного контингенту в Придністров’ї. Україна буде позбавлена 
вибору можливостей врегулювати конфлікт у Донбасі миром і 
буде змушена захищати свою незалежність, використовуючи всі 
наявні ресурси. Сценарій «відтинання» або «стіни» передбачає 
остаточну відмову України від окупованих територій і повний 
розрив з ними. Подальша історична доля цих територій цікави-
тиме Україну лише з точки зору забезпечення її власної безпеки. 
Можливість реалізації цього сценарію базується на наявності 
значного ментального розриву між певною частиною жителів 
тимчасово окупованих районів Донбасу та більшістю українсько-
го суспільства. Сценарій «сателітності» передбачає пошук спосо-
бів сепаратного миру з Росією на вигідних для неї умовах, нехту-
вання інтересів західних партнерів, визнання автономії Донбасу, 
відмова від повернення Криму. Подібне примирення позбавить 
зовнішню політику Української держави значної частини незале-
жності та прив’яже її історичну долю до історичної долі Росії9. 

Четвертий сценарій – «заморожування» конфлікту. Він по-
лягає в «заморожуванні» конфлікту за зразком Придністров’я, 
Абхазії, Південної Осетії. В такому рішенні зацікавлена Росія, 
частина країн Євросоюзу і найбільш конформістські та проросій-

                                                           
7  Там само. 
8  Советник президента Владимир Горбулин: 5 сценариев для Украины / Daily 
News.kz, 21 июня, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.-
dailynews.kz/outlook/sovetnik_prezidenta_vladimir_gorbulin_5_stsenariev_dlja_ukrainy_ 
9  Там само. 
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ські верстви європейського суспільства. Сутність такого врегу-
лювання в тому, що постраждалі в результаті конфлікту райони, 
так звані ДНР і ЛНР, залишаються в складі України, можливо, на 
умовах надання їм особливих владних повноважень. За оцінкою 
В.Горбуліна, реалізація цього сценарію відповідає інтересам як 
Росії, так і ЄС, але не України. Сценарій «ні війни, ні миру» або 
«обмеженої війни та перманентних переговорів» передбачає об-
межену і стримуючу війну проти Росії і колабораціоністів на схо-
ді з метою нанести їм якомога більше демотивуючих втрат, пос-
тійний переговорний процес, без остаточного фіксування резуль-
татів. На думку В.Горбуліна, такий сценарій робить можливим 
досягнення максимального результату з найменшими жертвами, 
хоча й потребує багато часу, вміння і терпіння10. 

Отже, з п’яти сценаріїв В.Горбуліна перший і останній роз-
глядають розв’язання конфлікту воєнним шляхом і по суті своїй 
відводять домінуючу роль «партії війни», хоча в першому сцена-
рії ведення війни залежить від Росії, а в п’ятому – від України. 
Три інших сценарії розвитку україно-російських відносин («сті-
ни», «сателітності» та «заморожування»), по своїй суті, є сценарі-
ями мирного врегулювання конфлікту і саме від вибору влади 
України залежить реалізація будь-якого з них.  

Оцінюючи сценарії врегулювання конфлікту, А. Єрмолаєв 
зазначає, що після Мінську-2 (лютий 2015 р.) сценарій «заморо-
жування конфлікту» часто розглядається як базовий, з огляду на 
невизначеність часових рамок та подальшої логіки політичного 
врегулювання. Українська влада залишається пасивною у вико-
нанні Мінських домовленостей у частині, що стосується політич-
ного врегулювання, займає вичікувальну позицію. Не здійсню-
ються соціальні виплати, обмежене постачання газу, електрики, 
продовольства. Є сподівання на консервацію поточного стану та 
зняття відповідальності за ситуацію на цих територіях. Проте, 
розрахунок на «заморожування» може виявитись хибним, оскіль-

                                                           
10 Там само. 
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ки не враховує цілу низку факторів, що впливатимуть на проти-
лежну сторону конфлікту11. 

Сценарій сецесії (відокремлення територій) можливий в разі 
нового витка збройного протистояння в Донбасі, неможливості до-
мовитися щодо реалізації Мінських угод, що підштовхне сторони до 
прийняття рішення про остаточне розмежування. ЛНР/ДНР перет-
воряться на самостійні території (вірогідно – у статусі невизнаних 
держав). Лінія розмежування стане державним кордоном. Усі взає-
мні зобов’язання (у політичній, економічній, соціальній сфері) втра-
тять чинність. Аналіз очевидних ризиків вказаного сценарію засвід-
чує, що він не відповідає національним інтересам України і не може 
розглядатися як перспективний12. 

Сценарій вирішення східноукраїнського конфлікту на Дон-
басі шляхом реінтеграція територій виглядає найбільш складним, 
але з точки зору національних інтересів України, забезпечення 
довгострокової регіональної стабільності та цілей розвитку дер-
жави виглядає найбільш прийнятним. Він передбачає: 1) спільне 
забезпечення сторонами конфлікту деескалації протистояння і 
демілітаризації регіону; 2) інституційне забезпечення громадян-
ського діалогу і формування консенсусу в суспільстві щодо реін-
теграції постконфліктних територій; 3) утворення Громадської 
ради у питаннях Донбасу та забезпечення постійних соціальних 
комунікацій з участю осіб «поза політикою»; 4) узгодження в ро-
бочих групах та прийняття нових законів про формування особ-
ливих районів з окремими адміністративними статусами – Півні-
чний Донбас і Південний Донбас (замість самопроголошених 
ЛНР та ДНР), а також вирішити питання про нове регіональне 
утворення на основі територій Луганської та Донецької областей, 
що не увійдуть до складу особливих районів; 5) закріплення в 
Конституції України поняття «особливих районів», статус і пов-
новаження яких має визначити закон про регіональне самовряду-

                                                           
11  Єрмолаев А. Нові реалії – нові сценарії. Донбас між сецесією та реінтегра-
цією / А. Єрмолаєв // Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна». – Ре-
жим доступу: http://newukraineinstitute.org/new/544 
12  Там само. 
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вання (додатково до закону про місцеве самоврядування), що ви-
значить їх повноваження щодо транскордонного співробітництва 
(без права на підписання міждержавних угод); 6) проведення ви-
борів до органів місцевого самоврядування в «особливих райо-
нах» та довиборів до Верховної Ради України в округах, де ці ви-
бори не відбулися у 2014 році; 7) досягнення домовленостей з 
представниками Північного та Південного Донбасу щодо приве-
дення їх внутрішніх нормативно-правових актів у відповідність 
до закону про статус особливих районів та роззброєння парамілі-
тарних утворень, що діють поза межами закону та непідконтро-
льні владі особливих районів; 8) проведення виборів керівництва 
особливих районів відповідно до Конституції України та відпові-
дного закону13. 

Отже, за умов, що склалися в українському суспільстві в 
цілому і на території Донецької та Луганської областей зокрема, 
цей план реінтеграції Донбасу неухильно орієнтує на відновлення 
цілісності соціального організму України та протидію тим чин-
никам, що вже зробили розкол суспільства реальністю. План реі-
нтеграції можливо реалізувати лише за безумовного домінування 
«партії миру». Цієї умови ще немає, але для неї вже формуються 
соціально-психологічні передумови і суспільні настрої. 

Альтернативою плану реінтеграції є сценарій сецесії – ві-
докремлення Донбасу від України. М. Погребінський прогнозує, 
що з часом Україна перейде на відносини з Донбасом за прикла-
дом тих, що склалися між Китаєм і Тайванем. Суперечливість 
цих відносин проявляється в політиці та бізнесі: вони брязкають 
зброєю, адже Китай ніколи не відмовиться від права на Тайвань, 
але в той же час між ними здійснюється товарообіг у 250 млрд. 
дол. Політолог вважає, що внаслідок східноукраїнського конфлі-
кту щось подібне складеться і в нас, адже економічно Україна 
зацікавлена в співробітництві з Донбасом14. 

                                                           
13 Там само. 
14  Экономически Украина заинтересована в сотрудничестве с Донбассом – 
Погребинский. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news24ua.com-
/ekonomicheski-ukraina-zainteresovana-v-sotrudnichestve-s-donbassom-pogrebinskiy 
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В питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі дуже важ-
ливою є роль США, Росії та Євросоюзу, адже від них залежить 
майбутня доля України. Саме розуміння геополітичного контекс-
ту конфлікту, інтересів великих держав, що визначають їх пози-
цію в цьому конфлікті, дозволить захистити національні інтереси 
українського народу.  

28 серпня 2014 р. на інформаційному ресурсі журналу 
«Foreign Affairs» була опублікована стаття американського полі-
толога, професора Чиказького університету Джона Дж. Міршай-
мера під назвою «Чому криза в Україні є провалом Заходу?» Ав-
тор статті покладає більшу частину відповідальності за цю кризу 
на США та їх європейських союзників. Головним коренем усіх 
лих він називає розширення НАТО, яке є центральним елементом 
більш широкої стратегії щодо переміщення України із російської 
орбіти та інтеграції її на Захід. Російські лідери категорично ви-
ступали проти розширення НАТО, а в останні роки чітко дали 
зрозуміти: вони не потерплять, щоб їхній стратегічно важливий 
сусід перетворився б на бастіон Заходу. Для Путіна незаконне 
повалення демократично обраного і проросійського президента 
України, яке він назвав «переворотом», було останньою крапли-
ною. Тому він забрав Крим – півострів, на якому, за його побою-
ваннями, буде розташована військово-морська база НАТО, і вчи-
нив дії для дестабілізації України, доки вона не відмовилася від 
своїх зусиль приєднатися до Заходу15. 

Останнім інструментом Заходу для відколу Києва від Москви 
стали зусилля щодо розповсюдження західних цінностей та зміц-
нення демократії в Україні та в інших пострадянських державах – 
план, який тягне за собою фінансування прозахідних осіб і організа-
цій. За оцінкою (грудень 2013 р.) помічника держсекретаря США з 
європейських та євразійських справ Вікторії Нуланд, Сполучені 
Штати вклали більше $5 млрд. з 1991 р., щоб допомогти Україні 

                                                           
15  John J. Mearsheimer. Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault. The Liberal 
Delusions That Provoked Putin / J. John. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-uk-
raine-crisis-is-the-wests-fault 
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досягти «майбутнього, на яке вона заслуговує». В цих рамках уряд 
США фінансував через «Національний фонд за демократію» більше 
60 проектів на підтримку громадянського суспільства16.  

Отже, східноукраїнський конфлікт в геополітичному кон-
тексті постає як результат зіткнення стратегічних інтересів США 
і Росії. Україна в цій ситуації виявилася заручницею США, Росії і 
Євросоюзу, які розглядають її як об’єкт міжнародної політики, а 
не її суб’єкт, який здатний відстоювати національні інтереси 
українського народу.  

Джон Міршаймер заявив, що вирішення конфлікту в Укра-
їні існує, хоча воно потребує від Заходу підходу до неї в принци-
пово новому ключі. США та їхні союзники повинні відмовитися 
від плану «вестернізувати» Україну і натомість прагнути зробити 
її нейтральним буфером між НАТО і Росією, чимось подібним до 
позиції Австрії в роки холодної війни. Західні лідери повинні ви-
знати, що Україна має таке велике значення для Путіна, що вони 
не зможуть підтримати там антиросійський режим. Це не буде 
означати, що майбутній український уряд повинен стати проро-
сійським або антинатівським. Навпаки, метою повинна стати су-
веренна Україна17. 

Для досягнення цієї мети Сполучені Штати та їхні союзни-
ки повинні публічно виключити розширення впливу НАТО на 
Грузію та Україну. Захід також повинен допомогти створити еко-
номічний план порятунку України, який буде фінансуватися спі-
льно ЄС, Міжнародним валютним фондом, Росією та США – це 
та пропозиція, яку Москва може вітати, враховуючи її інтерес до 
того, щоб Україна була процвітаючою і стабільною на її західно-
му фланзі. Сам Захід повинен істотно обмежити свої «соціально-
інженерні» зусилля в середині України. Пора покласти кінець 
західній підтримці будь-якої помаранчевої революції. Водночас, 
США та європейські лідери повинні заохочувати Україну пова-

                                                           
16    Там само. 
17 Там само. 
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жати права меншин, особливо мовні права її російськомовних 
громадян18.  

Щодо розв’язання конфлікту на Донбасі лідери України 
опинилися в складній ситуації, адже збереження їх влади зале-
жить більше від зовнішніх факторів, ніж від внутрішніх. 
Розв’язання конфлікту є тестом української влади на історичну 
відповідальність за долю України. В. Воловик зазначає, що «на-
ростаюча хвиля патріотизму, врешті-решт, забезпечить цілісність 
України, недоторканість її кордонів. Новий, набираючий силу 
патріотизм покликаний сприяти осмисленню нашими урядовими 
колами того факту, що ставши титульною нацією, українці набу-
ли не лише великого блага, але й величезної відповідальності за 
нормальне життя і подальший розвиток представників не лише 
своєї національності, але й усіх інших, які населяють нашу краї-
ну, а також і розвиток усіх її регіонів. Це, на нашу думку, саме й 
повинно бути покладено в основу національної ідеї на теперіш-
ньому етапі трансформації нашого суспільства та його успішного 
існування в сучасному світі»19. 

Аналіз моделей мирного врегулювання східноукраїнського 
конфлікту дає підстави для таких висновків. Конфлікт у Донбасі 
став закономірним результатом тієї політики правлячих кіл, у 
якій розколотість національної еліти та домінування орієнтирів 
зовнішньої інтеграції над внутрішньою вели до соціокультурного 
розколу українського суспільства. У руках теперішньої правлячої 
верхівки вибір шляху врегулювання конфлікту в Донбасі. Наве-
дені в статті сценарії розвитку україно-російських відносин (В. 
Горбуліна) та моделі розв’язання конфлікту в Донбасі (А. Єрмо-
лаєва, М. Погребінського, Д.Міршаймера) дають можливість оці-
нити можливі наслідки розвитку подій, пов’язаних із конфліктом. 
Оцінка шляху подолання конфлікту ґрунтується на домінуванні 
певної політичної сили («партії війни» або «партії миру»), на су-
спільних настроях в українському суспільстві в цілому і серед 
                                                           
18  Там само. 
19  Воловик В.И. Три извечных вопроса: брошюра. – Запорожье: КСК-
Альянс, 2015. – 36 с. – С. 8-9. 
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населення Донбасу зокрема, на здатності правлячих кіл і держав-
ного керівництва України виступати не об’єктом, а суб’єктом мі-
жнародної політики, який послідовно відстоює національні інте-
реси українського народу в процесі протиборства суб’єктів гео-
політики. Відповідальність керівництва України за долю україн-
ського народу, за збереження територіальної цілісності України, 
за відновлення цілісності соціального організму України має ста-
ти основою для вибору шляху розв’язання східноукраїнського 
конфлікту. 

 
 
 

Миротворення в умовах гібридної  
війни в Україні: визначення  

миротворчих процесів, часова  
перспектива, історичні аналогії 

  
 Лепський Максим 

  
Миротворення як процес урегулювання воєнних конфліктів 

до недавнього часу не знаходилося у центрі осмислення дослі-
джень українських науковців та порядку денного експертного спі-
втовариства. Це зрозуміло, оскільки мирне життя в Україні сприй-
малося як даність та людей цікавили інші проблеми. Сучасний во-
єнний конфлікт на Сході України та, сподіваємось, тимчасова 
втрата Криму поставили питання не тільки збереження цілісності 
України та її державності, а й питання, як можливо та повинно від-
буватися миротворення та врегулювання цього конфлікту.  

Сучасне осмислення конфлікту на Сході України має різні 
тлумачення та визначення, такі як конфлікт: 

«геополітичний між США, Євросоюзом та Росією»; 
«геополітичний між Україною та Росією»;  
«внутрішній між юніоністами (прихильниками цілісності 

України) та сепаратистами ДНР та ЛНР»; 
«між партією миру та партією війни»; 
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«антитерористична операція (АТО) на Сході України» 
(офіційна назва);  

«між регіональними елітами в Україні»;  
«між старим (В. Януковича, електоральна основа якого була 

Південна та Східна Україна, але «електоральне ядро» знаходилося 
на Донбасі) та новим режимом (іншої України, електоральне ядро 
якого переважно знаходилося на Заході та в Центрі України)»;  

ідентифікацій між визначеннями протистояння «Революції 
Гідності» VS «перевороту», «ватників» VS «вишиватників» і т.і.;  

великого промислового бізнесу та середнього та малого бі-
знесу, міської та сільської України, концентрації фінансових по-
токів у центрі та забезпеченням місцевого самоврядування; 

між старим олігархатом, новим олігархатом та іншим насе-
ленням України; 

у меморіальних війнах (історичної пам’яті) декомунізація, 
боротьба з російськоцентричною історією (концепцією «руського 
миру» та «Новоросії») та будівництво національної свідомості; 

радикальної боротьби за владу між політичними партіями 
України; 

корупції та антикорупційного руху; 
економічних санкцій та обмежень; 
інформаційної війни тощо. 
Ці війни, протистояння та конфлікти мають системний ці-

лісний, а іноді дискретний характер, вони схрещуються та перех-
рещуються, формуються у комплекси та мають власне звучання, 
тому так швидко стало поширюватися поняття «гібридних війн», 
яке нібито «парасолькою» накриває все багатоманіття смислів 
війни в Україні. Але уведення поняття «гібридної війни» та на-
віть протилежного – «гібридного миру» – не вирішує питання про 
те, які заходи потрібно вжити задля вирішення воєнного та інших 
конфліктів у геополітичному вимірі, внутрішньому вимірі (часо-
вому – історичному, меморіальному та проектів майбутнього; 
територіальному – між частинами України та геополітичному 
протистояннях, у яких Україна має лімітрофний статус, міжнаро-
дному та внутрішньому політичних конфліктах за владу – у hard-, 
smart- та soft power-війн), ціннісних, ідентифікаційних, смисло-
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вих війнах тощо. Важливим для проведення цього дослідження 
стала участь автора у консорціумі «Університети за мир», що бу-
ло запропоновано нашими грузинськими колегами з Кавказького 
міжнародного університету, Південно-кавказького інституту ре-
гіональної безпеки, які формують «Тбіліську ініціативу миру». 
Ця ініціатива підтримана Гіресунським університетом (Туреччи-
на), Black Sea Centre for Strategic Research and Application. 

Сучасне людство вже накопичило певний досвід вирішення 
воєнних конфліктів, що має відображення у міжнародних право-
вих актах та діях, перш за все, Організації Об’єднаних націй 
(ООН). Зараз у гострий період історії України в умовах «гібрид-
них війн» звертання до досвіду миротворення, як міжнародного 
досвіду, актуалізує дослідження процесу повернення країни до 
миру, бажано до кращого, ніж попередній стан нашої держави.  

Метою цієї статті є презентація результатів експертного 
дослідження миротворення в умовах гібрідної війни в Україні у 
визначенні миротворчих процесів, часової перспективи та 
з’ясуванні історичних аналогій. Тому дослідники факультету со-
ціології та управління Запорізького національного університету з 
листопада 2015 року по лютий 2016 року провели експертне опи-
тування наших колег з 8 країн, щоб оцінити свій стан очима екс-
пертів «ззовні». Анкета була підготовлена англійською, українсь-
кою та російською мовами. 

Відбір експертів здійснювався за методом «снігового кому» 
зі збереженням критеріальних вимог до експертів: досвід роботи, 
аналітичний авторитет серед колег, освіта. Деякі експерти, яких 
ми запрошували до нашого дослідження, відмовились брати 
участь у ньому, затягуючи час відповіді, визначаючи недоскона-
лість формулювань чи підбору понять для визначення тих або 
інших процесів творення миру, або, аргументуючи власну «не-
компетентність у запропонованій тематиці». На жаль, до нашого 
дослідження не долучилися експерти з США, Ізраїлю, Естонії, 
Німеччини, Австрії, Вірменії, Ірану, які також були запрошені. 
Не останнім аргументом відмови від участі у дослідженні став 
фактор відсутності бюджету дослідження, оплати роботи експер-
тів. Але цей фактор можна також вважати своєрідним критерієм 
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відбору експертів за ознакою «небайдужості до долі України та її 
розвитку». Тому наш колектив безмірно вдячний експертам, що 
взяли участь у нашому дослідженні.  

Охарактеризуємо перші результати нашого дослідження, 
деякі висновки якого, а саме часова перспектива та попередні ви-
сновки з історичних аналогій воєнного конфлікту були презенто-
вані у тезах під час пленарного засідання VI Міжнародної конфе-
ренції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього 
країни: миротворення у гібридних війнах» 25 березня 2016 року в 
м. Запоріжжя.  

Важливим питанням дослідження було визначення сучас-
них дефініцій та напрямів творення миру, основних положень, 
що визначають їх правовий статус. Це питання було спрямоване 
на акцентування уваги наших експертів та визначення ставлення 
до цих положень, до того ж при наданні відповіді «ні» дослідни-
ки мали обгрунтувати заперечення «загальноприйнятих визна-
чень». У це питання увійшли положення зі Статуту ООН: Розділ 
VI «Мирне вирішення спорів», Ст 33 п.1.1; Розділ VII «Дії у від-
ношенні до загрози миру, порушення миру та актів агресії», Ст.41 
(заходи, що не пов’язані з військовим характером – економічного 
характеру, припинення засобів сполучення та дипломатичних 
відносин), Ст.42 (заходи демонстрації, блокади та військового 
характеру для підтримання та відновлення миру та безпеки)2. Ці 
положення характеризують міру вирішення конфлікту від дипло-
матичного шляху, невійськового з переважанням економічних 
санкцій та військового характеру творення миру. На відкритих 
сторінках офіційного сайту ООН були взяті основні визначення 
творення миру, а саме: миротворча діяльність («Peacekeeping» – 
«Миротворческая деятельность»)3; попередження конфлікту та 

                                                           
1 United Nations. Charter. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter6.shtml 
2 United Nations. Charter. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml 
3  United Nations. Peacekeeping operations. - [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/peace.shtml; United Nations. 



 

 123

посередництво («Сonflict prevention and mediation» – «Предотв-
ращение конфликта и посредничество»), встановлення миру 
(«Рeacemaking» – «Установление мира»)4; примушення до миру 
(«Рeace enforcement» – «Принуждение к миру»); миробудівництво 
(«Рeacebuilding» –«Миростроительство»)5; значення миротворчої 
діяльності («Role of peacekeeping» – «Значение миротворческой 
деятельности») та роззброєння («Disarmament» – «Разоруже-
ние»)6. Уточнення їх перекладу відбувалося у глосарії термінів 
ООН7. Ці визначення були розставлені за мірою зниження напру-
ги у воєнному конфлікті, також ми вважали за потрібне додати до 
цих визначень поняття «превентивної дипломатії» та «багатока-
нальної дипломатії», які відображають заходи мирного врегулю-
вання спорів та конфліктів. 

У питаннях, унесених до анкети, узагальненим поняттям 
творення миру ми використовували поняття «Peacekeeping», 
оскільки, у статті ООН «Peace and security», саме воно було осно-
вним, відмінні форми визначалися як інші (other): «The other 
activities are: conflict prevention and mediation; peacemaking; peace 
enforcement; peacebuilding»8.  

Саме питання формулювалося так: 
Чи є достатніми в сучасних умовах визначення базових понять миро-
творення? Підкреслити «Так» або «Ні». Якщо Ви обрали відповідь 
«ні», будь ласка, поясніть, що необхідно додати. 
Is there sufficient under current conditions determining the basic 
concepts of peacekeeping? Underline Yes or no. If you chose the 
answer "no", please, explain what to add. 

                                                                                                                               

Peacekeeping operations. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peace.shtml 
4  United Nations. Overview. Peacemaking - [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.un.org/Overview/uninbrief/peacemaking.shtml 
5  United Nations. Overview. Peacebuilding - [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.un.org/Overview/uninbrief/peacebuilding.shtml 
6  United Nations. Overview. Disarmament. - [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.un.org/Overview/uninbrief/disarmament.shtml 
7  United Nations Multilingual Terminology Database - [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  http://unterm.un.org/ 
8  Це питання викликало сумнів потенційного експерта з Естонії. 
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Являются ли достаточными в современных условиях определения 
базовых понятий миротворчества. Подчеркнуть «Да» или «Нет». Ес-
ли Вы выбрали ответ «нет», пожалуйста, объясните, что необходимо 
добавить.    
 

Термін / Definition /
Понятие 

Тлумачення Статуту ООН / 
Interpretation The interpretation of the UN 

Charter / 
Интерпретация Устава ООН 

Віповідь експерта / 
Expert's mind / 
Ответ эксперта Украї-

нська 
English, French, 
Spanish, Russian 

1 2 3 4
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CHAPTER VI: PACIFIC SETTLEMENT OF 
DISPUTES 

Article 33. 1 The parties to any dispute, the 
continuance of which is likely to endanger the 
maintenance of international peace and 
security, shall, first of all, seek a solution by 
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, 
arbitration, judicial settlement, resort to 
regional agencies or arrangements, or other 
peaceful means of their own choice. 

ГЛАВА VI: МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Ст 33 п.1. Стороны, участвующие в любом 

споре, продолжение которого мог-
ло бы угрожать поддержанию ме-
ждународного мира и безопаснос-
ти, должны прежде всего стараться 
разрешить спор путем перегово-
ров, обследования, посредничест-
ва, примирения, арбитража, суде-
бного разбирательства, обращения 
к региональным органам или сог-
лашениям или иными мирными 
средствами по своему выбору 

 
Yes / No 

 
Да/Нет 

 

2.
 Д
ії 
щ
од

о 
за
гр
оз
и 
м
ир

у,
 п
ор

уш
ен

ь 
м
ир

у 
й 
ак
тів

 а
гр
ес
ії 

ac
tio

n 
w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
re

at
s b

re
ac

h 
of

 th
e 

pe
ac

e 
an

d 
ac

ts
 o

f 
ag

gr
es

sio
n;

 o
pé

ra
tio

n 
en

tr
ep

ris
e 

en
 v

er
tu

 d
u 

Ch
ap

itr
e 

VI
I; 

op
ér

at
io

n 
ré

gi
e 

pa
r l

e 
Ch

ap
itr

e 
VI

I; 
де

йс
тв
ия

 о
тн
ос
ит
ел

ьн
о CHAPTER VII: ACTION WITH RESPECT TO 

THREATS TO THE PEACE, 
BREACHES OF THE PEACE, AND 
ACTS OF AGGRESSION.  

Article 41. The Security Council may decide 
what measures not involving the use of armed 
force are to be employed to give effect to its 
decisions, and it may call upon the Members of 
the United Nations to apply such measures. 
These may include complete or partial interrup-
tion of economic relations and of rail, sea, air, 
postal, telegraphic, radio, and other means of 
communication, and the severance of diplomat-
ic relations. 

 
Yes / No 

 
Да/Нет 
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ГЛАВА VII Статья 41. Совет Безопасности 
уполномочивается решать, ка-
кие меры, не связанные с испо-
льзованием вооруженных сил, 
должны применяться для осу-
ществления его решений, и он 
может потребовать от Членов 
Организации применения этих 
мер. Эти меры могут включать 
полный или частичный рызрыв 
эко-номических отношений, 
железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телегра-
фных, радио- или других 
средств сообщения, а также ра-
зрыв дипломатических отноше-
ний. 
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Article 42. Should the Security Council consider 
that measures provided for in Article 41 would 
be inadequate or have proved to be 
inadequate, it may take such action by air, sea, 
or land forces as may be necessary to maintain 
or restore international peace and security. 
Such action may include demonstrations, 
blockade, and other operations by air, sea, or 
land forces of Members of the United Nations. 
ГЛАВА VII Статья 42. Если Совет Безопасности 

сочтет, что меры, предусмот-
ренные в статье 41, могут ока-
заться недостаточными или уже 
оказались недостаточными, он 
уполномочивается предприни-
мать такие действия воздуш-
ными, морскими или сухопут-
ными силами, какие окажутся 
необходимыми для поддержа-
ния или восстановления меж-
дународного мира и безопасно-
сти. Такие действия могут вклю-
чать демонстрации, блокаду и 
другие операции воздушных, 
морских или сухопутных сил 
Членов Организации. 

 
Yes / No 

 
Да/Нет 
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Halting the spread of arms and reducing and 
eventually eliminating all weapons of mass 
destruction are major goals of the United 
Nations. The UN has been an ongoing forum 
for disarmament negotiations, making 
recommendations and initiating studies. It 
supports multilateral negotiations in the 
Conference on Disarmament and in other 
international bodies.  

 

These negotiations have produced such 
agreements as the Nuclear Non-Proliferation 
Treaty (1968), the Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty (1996) and treaties 
establishing nuclear-free zones. 
Other treaties prohibit the development, 
production and stockpiling of chemical 
weapons (1992) and bacteriological weapons 
(1972); ban nuclear weapons from the 
seabed and ocean floor (1971) and outer 
space (1967); and ban or restrict other types 
of weapons. More than 150 countries have 
become parties to the 1997 Ottawa 
Convention outlawing landmines. The UN 
encourages all nations to adhere to this and 
other treaties banning destructive weapons 
of war. The UN is also supporting efforts to 
prevent, combat and eradicate the illicit 
trade in small arms and light weapons — the 
weapons of choice in the vast majority of 
conflicts worldwide. The UN Register of 
Conventional Arms and the system for 
standardized reporting of military expen-
ditures help promote greater transparency in 
military matters. 
The Vienna-based International Atomic 
Energy Agency, through a system of safe-
guards agreements, ensures that nuclear 
materials and equipment intended for 
peaceful uses are not diverted for military 
purposes. And in The Hague, the Orga-
nisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons collects information on chemical 
facilities worldwide and conducts routine 
inspections to ensure adherence to the 
chemical weapons convention. 
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 Прекращение распространения оружия и 
сокращения и, в конечном итоге, 
устранения всех видов оружия 
массового уничтожения являются 
основными целями Организации 
Объединенных Наций. ООН слу-
жит постоянным форумом для 
проведения переговоров по разо-
ружению, вырабатывая рекомен-
дации и инициируя исследования. 
Она поддерживает многосторон-
ние переговоры в рамках Конфе-
ренции по разо-ружению и других 
международных органов. В ре-
зультате этих переговоров были 
заключены такие соглашения, как 
Договор о нераспространении 
ядерного оружия (1968),  

Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (1996) и дого-
воры, устанавливающие границы 
безъядерных зон. 

Другие договоры, запрещающие разра-
ботку, производство и накопление запасов 
химического оружия (1992) и бак-
териологического оружия (1972); ядерного 
оружия на дне морей и океанов (1971) и в 
космическом пространстве (1967); запре-
щение или ограничение других видов 
вооружений. Более 150 стран стали участ-
никами конвенции о запрещении мин 
1997, которая была подписана в Оттаве.  
ООН призывает все страны присоединить-
ся к этой конвенции и другим дого-ворам, 
запрещающим использование разруши-
тельных видов оружия. ООН также под-
держивает усилия по предотвращению, 
пресечению и искоренению незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями – оружие выбора в подав-
ляющем большинстве конфликтов во всем 
мире. Реестр обычных вооружений ООН и 
система стандартизированной отчетности 
о военных расходах призваны способство-
вать большей транспарентности в военных 
вопросах. 
 

 
Yes / No 

 
Да/Нет 
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 Базирующееся в Вене Международное 

агентство по атомной энергии с помощью 
системы соглашений о гарантиях гаранти-
рует, что ядерные материалы и оборудо-
вание, предназначенные для использова-
ния в мирных целях, не переключались на 
военные цели. И в Гааге Организация по 
за-прещению химического оружия соби-
рает информацию о химических объектах 
по всему миру и проводит плановые про-
верки в целях обеспечения соблюдения 
Конвенции по химическому оружию. 

 
Yes / No 

 
Да/Нет 
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The Security Council sets up UN 
peacekeeping operations and defines their 
scope and mandate in its efforts to maintain 
international peace and security. Most 
operations involve military duties, such as 
observing a ceasefire or establishing a buffer 
zone while negotiators seek a long-term 
solution. Others may require civilian police 
or other civilian personnel to help organize 
elections or monitor human rights. 
Operations have also been deployed to 
monitor peace agreements in cooperation 
with the peacekeeping forces of regional 
organizations. 
Peacekeeping operations may last for a few 
months or continue for decades. The UN 
operation at the ceasefire line between India 
and Pakistan in the State of Jammu and 
Kashmir, for example, was established in 
1949, and UN peacekeepers have been in 
Cyprus since 1964. In contrast, the UN was 
able to complete its 1994 mission in the 
Aouzou Strip between Libya and Chad in a 
little over a month. 
Since the UN first deployed peacekeepers in 
1948, nearly 130 countries have voluntarily 
provided up to 1 million soldiers, police 
officers and civilians. They have served, 
along with thousands of civilians, in more 
than 60 peacekeeping operations. In 2009, 
120 countries were contributing some 
90,200 uniformed personnel — a record 
number. More than 95,000 uniformed 
personnel provided by some 115 countries 
are currently serving in those operations.  
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Совет Безопасности устанавливает миро-
творческие операции ООН и опре-
деляет сферу их применения и ман-
дат в его усилиях по поддержанию 
международного мира и безопас-
ности. Большинство операций 
предполагает участие военнослу-
жащих, которые следят за соблюде-
нием режима прекращения огня 
или создают буферную зону, в то 
время как переговоры ищут долго-
срочное решение. Другие операции 
могут требовать от гражданской по-
лиции или другого гражданского 
персонала помочь организовать 
выборы или контролировать права 
человека. Операции были также 
развернуты для мони-торинга мир-
ных соглашений в сотрудничестве с 
миротворческими силами регио-
нальных организаций.  

Операции по поддержанию мира могут 
продолжаться в течение нескольких меся-
цев или в течение десятилетий . Операция 
ООН в линии прекращения огня между 
Индией и Пакистаном в штате Джамму и 
Кашмир, например, была про-ведена в 
1949 году, и миротворцы ООН были на 
Кипре с 1964 г. 

В отличие от этих операций ООН смог 
завершить свою миссию в 
1994 в полосе Аозу между 
Ливией и Чадом чуть более 
чем за месяц. 

Поскольку ООН впервые развернула ми-
ротворческие операции в 1948 году, почти 
130 стран добровольно предос-тавили до 
1 млн солдат, офицеров полиции и граж-
данских лиц. Они участвовали вместе с 
тысячами гражданских лиц более чем в 60 
операциях по поддержанию мира. В 2009 
году 120 стран направили 90,200 сотруд-
ников силовых структур - рекордное коли-
чество. Более 95,000 военнослужащих, 
предоставленных 115 странами, в настоя-
щее время служат в этих операциях.

 
Yes / No 

 
Да/Нет 
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Peacemaking generally includes measures to 
address conflicts in progress and usually 
involves diplomatic action to bring hostile 
parties to a negotiated agreement. 
The UN Secretary-General may exercise his 
or her “good offices” to facilitate the 
resolution of the conflict. Peacemakers may 
also be envoys, governments, groups of 
states, regional organizations or the United 
Nations. Peacemaking efforts may also be 
undertaken by unofficial and non-
governmental groups, or by a prominent 
personality working independently. UN 
peacemaking brings hostile parties to 
agreement through diplomatic means. The 
Security Council, in its efforts to maintain 
international peace and security, may 
recommend ways to avoid conflict or restore 
or secure peace — through negotiation, for 
example, or recourse to the International 
Court of Justice. 
The Secretary-General plays an important 
role in peacemaking. The Secretary-General 
may bring to the attention of the Security 
Council any matter that appears to threaten 
international peace and security, use good 
offices to carry out mediation or exercise 
quiet diplomacy behind the scenes — either 
personally or through special envoys. The 
Secretary-General also undertakes preven-
tive diplomacy aimed at resolving disputes 
before they escalate. 
Миротворчество как правило, включает в 

себя меры по устранению 
конфликтов в том числе дип-
ломатические меры, чтобы 
привести враждующие сторо-
ны к переговорному соглаше-
нию. 

Генеральный секретарь ООН может осу-
ществлять свои «добрые услуги» для со-
действия урегулированию конфликта. 
Миротворцами могут быть также послы, 
правительства, группы государств, регио-
нальных организаций или Организации 
Объединенных Наций. Миротворческие 
усилия могут быть предприняты неофици-
альными и неправительственными груп-
пами, или отдельным видным деятелем. 
Миротворчество ООН приводит вражду-
ющие стороны к соглашению дипломати-

Yes / No 
 

Да/Нет 
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ческим путем. Совет Безопасности в своих 
усилиях по поддержанию между-
народного мира и безопасности 
может рекомендовать способы 
избегания конфликта, восстанов-
ления или упрочения мира - на-
пример, путем переговоров или 
обращением в Международный 
Суд. 

Генеральный секретарь играет важную 
роль в миротворчестве. Он может 
доводить до сведения Совета Бе-
зопасности любые вопросы, кото-
рые, на его взгляд, угрожают ме-
ждународному миру и безопасно-
сти, осуществлять посредничество 
или тихую дипломатию за кули-
сами – лично или через специаль-
ных посланников. Генеральный 
секретарь также берет на себя 
превентивную дипломатию, на-
правленную на урегули-рование 
споров до их эскалации. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
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Peacebuilding aims to reduce the risk of 
lapsing or relapsing into conflict by 
strengthening national capacities at all levels 
for conflict management, and to lay the 
foundation for sustainable peace and 
development. It is a complex, long-term 
process of creating the necessary conditions 
for sustainable peace. Peacebuilding 
measures address core issues that effect the 
functioning of society and the State, and 
seek to enhance the capacity of the State to 
effectively and legitimately carry out its core 
functions. 
The UN is increasingly undertaking activities 
that address the underlying causes of 
conflict. 
The Peacebuilding Commission (PBC) was 
created by both the General Assembly and 
the Security Council in 2005. 
The Commission fills an important gap in the 
UN system in the relief-to-development con-
tinuum. It brings together the government of 
a specific country together with all the 
relevant international and national actors to 
discuss and decide on a long-term peace-
building strategy with the aim of preventing 
a relapse into conflict. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
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It is mandated to: “marshal resources and to 
advise on and propose integrated strategies 
for post-conflict peacebuilding and re-
covery.” The PBC focuses attention on re-
construction, institution-building and sustai-
nable development, in countries emerging 
from conflict. 
The United Nations increasingly carries out 
activities to address the underlying causes of 
conflict.  
Миростроительство призвано уменьшить 

риск возникновения или возобно-
вления конфликта путем укрепле-
ния национального потенциала на 
всех уровнях для урегулирования 
конфликтов, а также заложить ос-
нову для устойчивого мира и раз-
вития. Это сложный, долгосроч-
ный процесс создания необходи-
мых условий для обеспечения 
устойчивого мира. Меры по миро-
строительству направлены на ре-
шение основных вопросов, кото-
рые влияют на функционирование 
общества и государства и стремя-
тся повысить потенциал государс-
тва для эффективного и законного 
выполнения своих ос-новных фун-
кций. 

ООН все больше осуществляет деятель-
ность, направленную на устране-
ние причин конфликта. 

Комиссия по миростроительству (КМС) 
была создана Генеральной Асса-
мблеей и Советом Безопасности в 
2005 году. Комиссия заполняет 
важный пробел в системе ООН в 
континууме помощи по развитию. 
Она объединяет правительство 
конкретной страны с соответству-
ющими международными и 
национальными организациями, 
чтобы обсудить и принять реше-
ние о долгосрочной стратегии ми-
ростроитель ства с целью предот-
вращения рецидива конфликта. 

Она уполномочена: "мобилизовывать ре-
сурсы и давать рекомендации и  

Yes / No 
 

Да/Нет 
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предложения относительно комплексных 
стратегий миростроительства и 
постконфликтного восстановле-
ния." КМС акцентирует внимание 
на реконструкции, инсти-
туциональном строительстве и 
устойчивом развитии в странах, 
выходящих из конфликта. 

Организация Объединенных Наций все 
чаще осуществляет мероприятия 
по устранению первопричин кон-
фликта.

Yes / No 
 

Да/Нет 
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Peace enforcement involves the application 
of a range of coercive measures, including 
the use of military force. It requires the 
explicit authorization of the Security Council. 
It is used to restore international peace and 
security in situations where the Security 
Council has decided to act in the face of a 
threat to the peace, breach of the peace or 
act of aggression. The Council may utilize, 
where appropriate, regional organizations 
and agencies for enforcement action under 
its authority and in accordance with the UN 
Charter. 
Принуждение к миру предполагает при-

менение ряда мер принужде-
ния, в том числе с использо-
ванием военной силы. Это 
требует четкого разрешения 
Совета Безопасности. 

Оно используется для восстановления 
международного мира и без-
опасности в ситуациях, когда 
Совет Безопасности решил 
действовать в случае угрозы 
миру, нарушения мира или 
акта агрессии. Совет может 
использовать, в надлежащих 
случаях, региональные орга-
низации и органы для прину-
дительных действий под его 
руководством и в соответст-
вии с Уставом ООН. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
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The term “preventive diplomacy” was 
proposed by Dag Hammarskjöld, UN 
Secretary-General from 1953 to 1961, over 
half a century ago and, since then, the 
concept has continued to evolve in response 
to new challenges. In the United Nations 
context, preventive diplomacy is regarded as 
an integral part of broader conflict-
prevention efforts and refers particularly to 
early diplomatic actions aimed at preventing 
new disputes and the escalation of existing 
tensions into violence, as well as limiting the 
spread of ongoing conflicts. 
Conflict prevention involves diplomatic 
measures to keep intra-state or inter-state 
tensions and disputes from escalating into 
violent conflict. 
It includes early warning, information 
gathering and a careful analysis of the 
factors driving the conflict. Conflict 
prevention activities may include the use of 
the Secretary-General’s “good offices,” 
preventive deployment of UN missions or 
conflict mediation led by the Department of 
Political Affairs. 
Термин "превентивная дипломатия" был 

предложен Дагом Хаммаршель-
дом, Генеральным секретарем 
ООН (1953 – 1961) более полувека 
назад, и с тех пор концепция про-
должала развиваться в ответ на 
новые вызовы. В Рамках Органи-
зации Объединенных Наций пре-
вентивная дипломатия рассмат-
ривается в качестве неотъемле-
мой части более широких усилий 
по предотвращению конфликтов и 
относится, в частности, к тому, 
чтобы в начале дипломатические 
действия были направлены на 
предотвращение новых конфлик-
тов и эскалации существующей 
напряженности и насилия, а также 
ограничения распространения 
продолжающихся конфликтов. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
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Предотвращение конфликтов предполага-
ет дипломатические меры по сох-
ранению внутригосударственной 
или межгосударственной напря-
женности и перерастания споров 
в конфликт. 

Превентивная дипломатия включает в 
себя раннее предупреждение, 
сбор информации и тщательный 
анализ факторов, способствующих 
развитию конфликта. Мероприя-
тия по профилактике конфликтов 
могут включать в себя использо-
вание «добрых услуг» Генераль-
ного секретаря в превентивном 
развертывании миссий ООН или 
урегулирования конфликтов под 
руководством Департамента по 
политическим вопросам. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
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The boundaries between conflict prevention, 
peacemaking, peacekeeping, peacebuilding 
and peace enforcement have become in-
creasingly blurred. Peace operations are 
rarely limited to one type of activity. 
While UN peacekeeping operations are, in 
principle, deployed to support the implementa-
tion of a ceasefire or peace agreement, they are 
often required to play an active role in peace-
making efforts and may also be involved in early 
peacebuilding activities. 
Today's multidimensional peacekeeping 
operations facilitate the political process, 
protect civilians, assist in the disarmament, 
demobilization and reintegration of former 
combatants; support the organization of 
elections, protect and promote human rights 
and assist in restoring the rule of law. 
UN peacekeeping operations may use force 
to defend themselves, their mandate, and 
civilians, particularly in situations where the 
State is unable to provide security and main-
tain public order. 
Границы между предотвращением кон-

фликтов, миротворчеством, под-
держанием мира, миростроитель-
ством и принуждением к миру 
становятся все более размытыми. 
Миротворческие операции редко 
ограничиваются одним видом де-
ятельности. 
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В то время как миротворческие операции 
ООН, в принципе, развернуты в 
поддержку осуществления пре-
кращения огня или мирного со-
глашения, они часто требуют ак-
тивной роли в миротворческих 
усилиях, а также могут быть во-
влечены в начале деятельности по 
миростроительству. 

Сегодняшние многомерные миротворче-
ские операции облегчают полити-
ческий процесс, защиту граждан-
ских лиц, оказывают помощь в 
разоружении, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатан-
тов; поддерживают организацию 
выборов, защищают и поощряют 
права человека и оказывают по-
мощь в восстановлении правопо-
рядка. 

Операции ООН по поддержанию мира 
могут применить силу, чтобы за-
щитить себя, свои мандаты, и 
гражданских лиц, в частности, в 
ситуациях, когда государство не в 
состоянии обеспечить безопас-
ность и поддержание обществен-
ного порядка. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
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 Multilateral diplomacy is defined as the 
practice of involving more than two nations 
or parties in achieving diplomatic solutions 
to supranational problems. 
Многосторонняя дипломатия определяет-

ся как практика с участием 
более чем двух стран или 
сторон в достижении дипло-
матических решений надна-
циональных проблем. 

Yes / No 
 

Да/Нет 
 

 
У відповідях наших шановних колег-експертів ми отримали 

такий розподіл думок.  
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 Відповіді експертів з: Підсумок та примітки

1.Мирне врегулювання спо-
рів 

Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ (Російської федерації) – Yes 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 

2. Дії щодо загрози миру, 
порушень миру 
й актів агресії 

Ст.41 Розділу VI Статуту ООН 

Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 

3. Ст.42  
Розділу VII  
Статуту ООН 

Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes / No, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – Yes, 
РФ–  Yes. 

Yes –
8 експертів; 
No – 1 експерт 

4. Роззброєння  Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі No,  
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
6 експертів; 
No – 2 експерта 

5. Підтримка миру Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 
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 Відповіді експертів з: Підсумок та примітки 
6. Встановлення миру Канади – Yes, 

Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 

7. Миробудівництво Канади – No answer,  
Гватемали – Yes, 
Польщі – No, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
6 експертів; 
No – 1 експерт;  
Відсутня  
відповідь –  
1 експерт. 

8. Примушення до миру Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 

9. Превентивна дипломатія Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 

10. Значення миротворчої 
діяльності 

Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 
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 Відповіді експертів з: Підсумок та примітки

11. Багатоканальна диплома-
тія 

Канади – Yes, 
Гватемали – Yes, 
Польщі – Yes, 
Туреччини – Yes, 
Грузії – Yes, 
Азербайджану – Yes, 
Білорусі – No, 
РФ – Yes. 

Yes –
7 експертів; 
No – 1 експерт 

 
Окрім експерта з Білорусі, який не підтримав майже всі ба-

зові визна-чення процесів миротворення, окрім статті 42 Розділу 
VII «Дії у відношенні до загрози миру, порушення миру та актів 
агресії», Статуту ООН, більшість експертів з різних країн пітри-
мують об’єктивність та можливість використання таких понять 
як: 1) «Мирне врегулювання спорів; 2) «Дії відносно загрози ми-
ру, порушень миру й актів агресії»; 5) «Підтримка миру»; 
6) «Встановлення миру»; 8) «Примушення до миру»; 
9) «Превентивна дипломатія»; 10) «Значення миротворчої діяль-
ності»; 11) «Багатоканальна дипломатія». 

Щодо поняття 4) «Роззброєння» недостатність його тракто-
вки в сучасних умовах визначили експерти з Польщі та Білорусі. 
Лише експерт з Польщі обгрунтував свою позицію «It’s not 
possible to do it because of military conceptions of powerful countries 
and situation in the world. Це неможливо зробити через військові 
концепції потужних країн і ситуації у світі». Ст.42 Розділу VII, 
яку підтримав експерт з Белорусі, отримала відповідь «Yes / No» 
експерта з Польщі. 

Відмінності були й у визначенні поняття 7) «Миробудівни-
цтво». Так, експерт, який живе та працює у Канаді, не дав відпо-
віді на це питання; невідповідність сучасним умовам визначення 
цього поняття визначили ек-сперти з Польщі та Білорусі.  

У цілому можна визначити, що переважна більшість експе-
ртів вважає за можливе використовувати поняття, що позначають 
процеси творення миру за визначеннями Статуту та відкритих 
інтернет-ресурсів ООН, що були наведені у дослідженні. 
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Щодо часової перспективи вирішення конфлікту в Україні 
експертам було запропоноване визначення характеру військового 
конфлікту в Україні та часу його вирішення: 

Військовий конфлікт в Україні може бути вирішеним у такий часовий 
період: 
Military conflict in Ukraine can be solved for a time span: 
Военный конфликт в Украине может быть разрешен за следующий 
временной период: 

The nature of the conflict. 
Характер конфликта 
Характер конфлікту 

The term of solution. 
Время разрешения 
Час вирішення 

Expert answer
Экспертный ответ 
Експертна відповідь

Short-term  Up to 1 year  
До 1 года 

Yes    /   No

Middle-term  From 1 year to 5-7 years 
от 1 года до 5-7 лет  

Yes    /   No

Long-term From 5.7 to 20 years 
от 5-7 до 20 лет 

Yes    /   No

Over the long-term More than 20 years  
более 20 лет 

Yes    /   No

 
Відповіді наших експертів можливо для наочності предста-

вимо в таблиці, що наведена на наступній сторінці. 
Якщо розглядати перетини відповідей експертів, більшість 

із них вважає, що конфлікт має довгостроковий характер (від 5-7 
років до 20 років) – 5 експертів; середньостроковий (від року до 5 
– 7 років) – 4 експерта; та 3 експерта визначають можливість 
наддовгострокового характеру конфлікту (понад 20 років). Най-
більша впевненість у невирішенні конфлікту визначена у корот-
костроковій перспективі – 5 експертів та середньостроковій пер-
спективі – 4 експерта, й лише два експерта упевнені в неможли-
вості наддовгострокової перспективи. Цікавим є те, шо найбіль-
ша поляризація думок експертів пов’язана з варіантом середньос-
трокового терміну вирішення конфлікту по 4 експерти (рівно по-
ловина) визначили відповіді «Так» або «Ні», не впевнених у цьо-
му варіанті серед експертів не було, як, власне, не було тих, хто 
вважає неможливість вирішення конфлікту у довгостроковій пер-
спективі. Відповідь «Ні» не обрав жоден з експертів. 
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Expert Short-term
Короткостро-

ковий 
Краткосроч-

ный 
Up to 1 year 
До 1 года 

Middle-term 
Середньост-
роковий 

Среднесроч-
ный 

From 1 year to 
5-7 years 

от 1 года до  
5-7 лет 

Long-term
Довгостроко-

вий 
Долгосрочный 

 
From 5.7 to  

20 years 
от 5-7 до  

20 лет 

Over the long-
term 

Наддовгостро-
ковий 

Сверхдолгос-
рочный 

From 5.7 to  
20 years 
от 5-7 до  

20 лет
Канада  No No Yes Yes

Гватемала Yes / No Yes Yes / No Yes / No

Польща No No Yes No

Туреччина No No Yes No

Грузія Yes / No Yes Yes / No Yes / No

Азербайджан No No Yes Yes

Білорусь Yes / No Yes Yes / No Yes / No

РФ No Yes Yes Yes

Упевненість екс-
пертів у тому, що 
в цьому періоді 
відбудеться ви-
рішення конфлік-
ту. 
Відповідь «ТАК» 

– 4 експерта 5 експертів 3 експерта 

Упевненість екс-
пертів у тому, що 
цьому періоді не 
відбудеться ви-
рішення конфлік-
ту 
Відповідь «НІ» 

5 експертів 4 експерта  2 експерта 

Невпевненість 
експертів у цьому 
терміні, але ви-
значається мож-
ливість цього 
терміну  у вирі-
шенні конфлікту  
Відповідь «ТАК / 

НІ»  

3 експерта – 3 експерта 3 експерта 
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Відповіді експертів можна згрупувати за трьома типами. До 
першої групи слід віднести відповіді експертів з Білорусі, Грузії 
та Гватемали, які визначають можливість вирішення конфлікту у 
період від 1 до 7 років. До другої групи слід віднести відповіді 
експертів з Туреччини та Польщі, які вказують на довгостроко-
вий характер конфлікту та можливість його вирішення від 5-7 до 
20 років. До третьої групи можна віднести відповіді експертів з 
Азербайджану, Канади та Росії, які визначають варіативний ха-
рактер вирішення конфлікту у довгостроковій та наддовгостро-
ковій перспективі, а експерт з РФ визначає також можливість до 
того ж середньострокової перспективи вирішення конфлікту. 

На наш погляд, цікавим було відкрите питання щодо ви-
значення істо-ричних аналогій воєнного конфлікту на Сході 
України. Було запропоновано назвати два аналогічних конфлікти, 
які були вирішені за допомогою ООН та два сучасних конфлікти, 
які ще не мають завершення. Було запропоновано навести аргу-
менти, що відбивають подібність конфліктів.  

Питання було сформульоване таким чином: «Please name 
two similar military conflicts (indicate the country and year), that 
remind you of the situation in Ukraine that have been resolved 
through the UN, and two modern conflicts that are still unresolved. 
Explain why you think these situations are similar. Назовите, пожа-
луйста, два аналогичных военных конфликта (укажите страну и 
год), которые напоминают ситуацию в Украине и которые уже 
были решены с по-мощью ООН, и два современных конфликта, 
которые еще не решены. Объ-ясните, почему Вы считаете эти 
ситуации похожими?». 

Відповіді експертів узагальнено в таблиці. 
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Similar conflicts solved by the UN

Аналогичные конфликты, которые были реше-
ны с помощью ООН 

Modern similar conflicts that 
are still unresolved 

Современные аналогичные 
конфликты, которые еще не 

решены
1 2 3

 

Description of the 
conflict (country, year, 
content, result). Описа-
ние конфликта (страна, 
год, содержание, ре-

зультат) 
 

Why is the 
situation similar? 
В чем состоит 
сходство ситуа-

ций? 
 

Description of 
the conflict 

(country, year, 
content, result). 
Описание кон-
фликта (страна, 
год, содержа-
ние, результат) 

Why is the 
situation 
similar? 

В чем сос-
тоит сходс-
тво ситуа-

ций? 
 

Ка
на

да
 

– – – – 

Гв
ат
ем

ал
а 

– – – – 

По
ль

щ
а 

P1 POLAND 
Польща 
1918 
POLAND REGAINED 
TERITORIES OF GREATER 
VOIVODESHIP AND 
SILESIA 
Польща відновила у 
складі території Велико-
го воєводства та Сілезії 

Its similar in terms 
of insurgent’s fights 
orwalk 
powstanczych lub  
Ця схожість у тер-
мінах боротьби за 
свободу та повс-
танському русі 

P3 Yugoslavia 
(Kosovo) 
Югославія  
(Косово) 

P2 Rwanda and Korea 
Руанда, Корея. 

 

Ту
ре

чч
ин

а 

– – 

T3
Abkhazia 
Conflict 
1992-1993, 
2008-… 
Абхазький 
конфлікт 

A Russian 
oriented de facto 
situation is valid 
for both conflicts 
Росіяни орієнту-
вали де-факто 
ситуацію у обох 
конфліктах 
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2 3
Ту
ре

чч
ин

а – 

 

– 
 

T4 Karabakh Dispute 
1992-…. 
Карабаський конфлікт 

A Russian oriented and 
Armenian implemented 
de facto situation is 
valid for Karabakh which 
is similar from the 
aspect of invasion. 
Росіяни спрямовували, 
а вірмени здійснювали 
де-факто ситуацію в 
Крабаху, що є схожим 
для аспекту вторгнен-
ня. 

Гр
уз
ія

 

  

Ge3 Абхазский конф-
ликт 
Абхазський конфлікт 

Эти конфликты насто-
лько похожи, что легче 
определять различия. 
Ці конфлікти настільки 
схожі, що легше визна-
чити відмінності.

– – 

Ge4 Цхинвальский 
конфликт 
Цхінвальський конф-
лікт 

Эти конфликты насто-
лько схожи, что легче 
определять различия.  
Ці конфлікти настільки 
схожі, що легше визна-
чити відмінності. 

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

 

- - 

A3 Nagorno-Karbakh 
conflict 
Нагорно-Карабаський 
конфлікт 

Aggression of the state 
towards another state, 
masked under the 
support of "right of 
people to self-
determination". 
However, it is only the 
support of separatism 
that is present. 
Occupation of the 
territories by the 
agressor state. 
Establishement of 
cease-fire agreement 
that is shaky and often 
violated. Transfer of the 
conflict from active 
state to 'frozen' , etc.
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1 2 3
Аз

ер
ба

йд
ж
ан

 

 Агресія держави щодо 
іншої, під маскою підт-
римки "права людей 
на самовизначення". 
Проте, це - тільки підт-
римка існуючого сепа-
ратизму. Окупація 
територій державою-
агресором. Встанов-
лення договору при-
пинення вогню, який є 
хитким і часто порушу-
ється. Трансформація 
конфлікту від активно-
го стану до «замерзло-
го» т.і.

Бі
ло

ру
сь

 

На сегодняшний день я 
не могу назвать ни од-
ного конфликта, касаю-
щегося спорных терри-
торий, демонтажа госу-
дарства, который был 
бы успешно решен при 
содействии ООН. В не-
которой степени анало-
гией можно считать 
конфликт в Югославии, 
но Югославия не явля-
лась федерацией и до 
конца конфликт не был 
разрешен, если прини-
мать во внимание ны-
нешнюю ситуацию в 
Косово. Сьогодні не 
можу назвати жодного 
конфлікту, що стосується 
спірних територій, де-
монтажу держави, який 
би був успішно виріше-
ний за допомогою ООН. 
Таким до певної міри 
можна вважати конфлікт 
у Югославії, але Югосла- 

B3 Россия –
Грузия война 
2008 года 
Росія-Грузія 
війна 2008 
року 

Агрессия России и 
поддержка сепаратис-
тских республик со 
стороны России. 
Агресія Росії та підтри-
мка сепаратистських 
республік з боку Росії. 
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1 2 3
Бі
ло

ру
сь

 
вія не є федерацією та 
до кінця конфлікт не був 
вирішений, якщо брати 
до уваги сучасну ситуа-
цію у Косово. 

 

- - 

B4 Молдова 
(Преднестро-
вье) 
Молдова 
(Придні-
стров’я) 
B5 Нагорный 
Карабах 
Нагірний Ка-
рабах 

Хоть конфликт и замо-
рожен, ситуация остае-
тся взрывоопасной и 
постоянно нагнетается 
Москвой. 
Хоча конфлікт і замо-
рожено, ситуація за-
лишається вибухоне-
безпечною та постійно 
нагнітається Москвою. 

РФ
 

– – – – 
 

 
Серед вирішених за допомогою ООН воєнних конфліктів 

лише експерт з Польщі визначив конфлікт 1918 року у Польщі, 
результатом якого було повернення Великого воєводства та Сіле-
зії, а схожість із сучасною Україною полягає у прагненні до сво-
боди та повстанському русі. Експертом наведені аналогічні ситу-
ації у Руанді та Кореї. Експерт з Білорусі як обмежений приклад 
навів ситуацію у Югославії (Косово): «Сьогодні не можу назвати 
жодного конфлікту, що стосується спірних територій, демонтажу 
держави, який би був успішно вирішений за допомогою ООН. 
Таким до певної міри можна вважати конфлікт у Югославії, але 
Юго¬славія не є федерацією та до кінця конфлікт не був виріше-
ний, якщо брати до уваги сучасну ситуацію у Косово».  

Серед сучасних, ще невирішених конфліктів, найчастіше 
називали Нагірно-Карабаський конфлікт (експерти з Туреччини, 
Азербайджану, Білорусі); Абхазький (експерти з Туреччини та 
Грузії) та Цхінвальський конфлікт (таке визначення йому надав 
експерт з Грузії, але цей конфлікт був визначений експертом з 
Білорусі як «війна Росії та Грузії»). Як сучасний невирішений 
конфлікт визначається ситуація у Югославії експертом з Польщі. 
Цей конфлікт, але в іншому контексті – як майже вирішений – 
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наводить експерт з Білорусі, останній також згадує невирішений 
конфлікт у Молдові (Придністров’ї). 

У відносно схожій для України ситуації в Абхазії та Кара-
басі експерт з Туреччини визначає російський вплив та техноло-
гічний зміст конфлікту: «росіяни орієнтували де-факто ситуацію 
в обох конфліктах», «росіяни спрямовували і вірмени здійснюва-
ли де-факто ситуацію в Карабасі, що є схожим для аспекту вторг-
нення». У другому конфлікті також наводиться використання те-
хнології «посередництва». 

Дещо схожими є аргументи з приводу конфлікту у Нагір-
ному Карабасі експерта з Азербайджану: «Агресія держави щодо 
іншої, під маскою підтримки "права людей на самовизначення". 
Проте, це – тільки підтримка існуючого сепаратизму. Окупація 
територій державою-агресором. Встановлення договору припи-
нення вогню, який є хитким і часто порушується. Трансформація 
конфлікту від активного стану до «замерзлого» т.і.». Експерт під-
креслює технологічний та втаємничений зміст конфлікту, вико-
ристання сепаратистів як безпосередніх суб’єктів конфлікту, 
прихований характер держави-агресора, як закулісного суб’єкта, 
та спрямованість конфлікту з активного до замороженого після 
встановлення хиткого миру. 

Експерт з Білорусі також визначає технологічний характер 
конфлікту через посередництво сепаратистів, неостаточний хара-
ктер «вибухонебезпечної замороженої ситуації» та керований ха-
рактер з Москви. «Агресія Росії та підтримка сепаратистських 
республік з боку Росії. Хоча конфлікт є замороженим, ситуація 
залишається вибухонебезпечною та постійно нагнітається Моск-
вою». 
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Висновки 
По-перше, переважна більшість експертів вважає за мож-

ливе використовувати поняття, що означають процеси творення 
миру за визначеннями Статуту та відкритих інтернет-ресурсів 
ООН, що були наведені у дослідженні. Лише експерт з Білорусі 
ставить під сумнів можливість здійснення більшості дій ООН, 
позначених цими поняттями. Він обгрунтовує це під час про-
ведення історичних аналогій з воєнним конфліктом в Україні. 

По-друге, більшість експертів визначає військовий конф-
лікт в Україні як середньостроковий та довгостроковий. Цей ча-
совий висновок визначає необхідність формування стратегічної 
культури, власне стратегії (довгострокова перспектива) та такти-
ки (середньострокова перспектива) дії України як суб’єкта між-
народних відносин. 

По-третє, стратегія та тактика дій України пов’язана з ви-
рішенням конфлікту не тільки із сепаратистами, а й, перш за все, 
з Російською Федерацією, оскільки більшість історичних анало-
гій невирішених конфліктів експерти пов’язують з агресією, від-
критою або прихованою, самої цієї держави. Це обгрутнтовується 
у наведених історичних аналогіях Нагірно-Карабаського конфлі-
кту (який на час завершення цього матеріалу на початку квітня 
2016 року знову вибухнув військовим протистоянням Азербай-
джану та Вірменії), Абхазького, Цхінвальського, Придністровсь-
кого та Косовського конфліктів. Ці військові конфлікти мають 
геополітичний, «лімітрофний» та технологічний характер. 

По-четверте, лише експерт з Польщі навів історичні анало-
гії вирішених за допомогою ООН військових конфліктів - 1918 
року у Польщі, результатом якого було повернення Великого 
воєводства та Сілезії, а також у Руанді та Кореї. Ці аналогії пот-
ребують додаткового вивчення та більшої уваги до вирішення, 
етапів, варіантів та результатів розв’язання воєнних конфліктів.  

Ці експертні оцінки дозволяють надалі досліджувати воєн-
ний конфлікт на Сході України методом історичних аналогій та 
користуватися досвідом вирішення ситуації в інших країнах, аби 
уникнути можливих помилок. Інші питання дослідження та їх 
аналіз буде представлений дещо пізніше.  
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Воєнний конфлікт на Сході України в 
дзеркалі громадської думки 

  
 Панькова Оксана 

 
Нагальна потреба швидкого та докорінного реформування 

системи життєдіяльності української держави у поєднанні з необ-
хідністю протистояти військовій агресії поставили країну та її 
регіони, усе наше суспільство перед найбільшими викликами з 
моменту набуття Україною незалежності. З одного боку, драма-
тичні події, що відбуваються, сприяють згуртуванню й самоусві-
домленню української політичної нації, розкривають великий по-
тенціал громадянської самоорганізації, що існує в українському 
суспільстві. З іншого, ці ж самі події ставлять під загрозу керова-
ність процесів, що відбуваються у суспільстві та загострюють 
питання забезпечення всіх складових національної безпеки дер-
жави та її регіонів.  

Відсутність системної постреволюційної стратегії дій ново-
обраного українського політикуму, який прийшов до влади в ре-
зультаті Революції Гідності, стала приводом до розгортання се-
паратистських настроїв серед населення Півдня і Сходу України, 
що призвело до спалаху кривавого східноукраїнського збройного 
конфлікту. Саме він став довгостроковим чинником впливу на 
українську політичну, економічну, соціальну реальність. Впро-
довж 2014 р. було деформовано систему глобальної та регіональ-
ної безпеки нашої країни, а також чинну систему міжнародного 
права. Майже всі міжнародні гарантії безпеки для України (зок-
рема в межах Будапештського меморандуму) виявилися недієзда-
тними в умовах, коли агресором виступив один із гарантів – Ро-
сійська Федерація. Воєнний конфлікт між Росією та Україною 
став найбільш гострим і найглибшим протиріччям між Заходом і 
Росією з часів «холодної війни» і самим кривавим конфліктом в 
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Європі з часів Балканських війн, в якому загинуло майже 10 ти-
сяч осіб, поранено більше 11 тис., стали беженцями більше миль-
йона українських громадян1.  

Потреба у розумінні того, що відбувається, стала поштовхом 
до наукових, політичних, соціологічних, психологічних досліджень.  

Зарубіжні й вітчизняні вчені активно досліджують сутнісні 
ознаки сучасних воєнних конфліктів, їхню природу, чинники ро-
знортання, наслідки їх впливу. Існує багато підходів до розуміння 
геополітичних конфліктів сучасного світу. Достатньо поширеною 
і популярною сьогодні є соціокультурна парадигма, у межах якої 
сучасні геополітичні конфлікти розглядаються як прояв міжциві-
лізаційних зіткнень, цивілізаційних протистоянь (між Сходом і 
Заходом). А.Дж.Тойнбі характеризує особливі форми таких гло-
бальних конфліктів і навіть обгрунтовує їх позитивну роль, розу-
міючи пад поняттям «цивілізація» одиницю соціокультурної ор-
ганізації2. Такого роду взаємодія, на його думку, виступає в якос-
ті певної сили руху людства у напрямку глобальної екуменічної 
цивілізації. Автор, детально досліджуючи зіткнення Росії, іслам-
ських країн, Індії та Далекого Сходу із Західною цивілізацією, 
доводить, що це – глобальні міжцивілізаційні конфлікти. Україн-
ська дослідниця Ю. Брило розкриває алгоритм розгортоння кон-
флікту в межах тойнбіанської схеми «Виклик-Відповідь»3, в ос-
нові якої – теза про перемогу того цивілізаційного утворення, яке 
здатне надати більшу кількість адекватних «відповідей» на «ви-
клики» свого суперника. У цілому феномен «зіткнення цивіліза-
цій» за А.Тойнбі, це, перш за все, вплив, контактування, асиміля-
                                                           
1 В ООН озвучили кількість загиблих за час війни на Донбасі [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/show/94512 
2  Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова,  
Т. 2. Генезис цивилизаций. Вызов-и-ответ. Стимул давлений. – Москва: Рольф, 
2001. – С. 147-149. 
3  Брило Ю. Посттойнбіанська філософія історії про конфлікт як форму взає-
модії між цивілізаціями східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних 
трансформацій / Український інститут стратегій глобального розвитку і адапта-
ції; Український культурологічний центр; ТОВ «Східний видавничий дім», 
2015. – С.112-124.  



 

 151

ция, тобто, швидше зустріч цивілізацій (хоча й через можливу 
агресію). Проте його послідовник – С. Гантінгтон – має більш 
радикальну думку. Він вважає, що зіткнення як конфлікт між ци-
вілізаціями виступає неминучим явищем, небезепечним, руйнів-
ним для однієї зі сторін.  

До подібного роду конфліктів фахівці відносять збройний 
конфлікт на Сході України. Поширеною є думка про цей конфлікт 
як один з проявів цивілізаційної боротьби в епоху постмодерну, як 
конфлікт геополітичного протистояння між США і Росією. У цьо-
му контексті слушними є позиції ізраїльського полемолога М.ван 
Кревельда, який визначив характерний для сучасного «постмодер-
ного» періоду тип геополітичних воєн як «нетринітарні», що не 
вкладаються в традиційну тріадну схему класичного типу війни: 
уряд – армія – населення4. Тут обриси військового конфлікту «ро-
змиваються», використовуються невійськові засоби, залучається 
до військового протистояння ще один суб’єкт – нерегулярні війсь-
кові формування. Цей конфлікт розгортається передусім в інфор-
маційному просторі та стає вже війною смислів.  

Усі ці ознаки спостерігаються в україно-російському воєн-
ному конфлікті, який визначається як «неконвенційна війна» 
(unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare) 
чи «змішана війна» (compound warfare), «нетринітарна війна», 
«війна трьох кварталів» або ж спонсорована державою «гібридна 
війна» (State-Sponsored Hybrid), «військова агресія» «громадянсь-
ка війна» тощо5. Найчастіше зустрічається ідентифікація цього 
конфлікту з «гібридною війною» (State-Sponsored Hybrid), коли 
держава укладає і реалізує угоду з недержавними виконавцями — 
бойовиками, групами місцевого населення, організаціями, зв'язок 
із якими повністю заперечується. Ці виконавці можуть здійсню-
вати такі речі, яких сама держава здійснювати не може… І усе це 
відбувається на тлі розгортання повномасштабної інформаційної 
                                                           
4  Ван Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006 - 544 с. 
5  Полтораков О. Національна безпека в дефініційних вимірах [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.poltorakov.pp.ua/articles/StrPri/Poltorakov-
_StratPri-2010-4.pdf 
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війни. На думку В. Горбуліна, україно-російська війна – це «гіб-
ридна війна» нового типу, в якій повномасштабно розгортається 
інформаційне протистояння, що загострює цивілізаційну бороть-
бу6 на релігійно-конфесійній та духовно-парадигмальній основі. 
Збройний конфлікт на Донбасі породжує ряд викликів і загроз 
саме соціопсихологічного характеру, – зазначає Е. Лібанова7. То-
му одним з найбільш проблемних питань найближчого майбут-
нього може стати загоєння розколу між українцями, пов’язаного з 
формуванням стереотипів і образів на фоні розгортання інформа-
ційних маніпуляцій, – попереджає академік8.  

Якщо пригадати події недавнього минулого (початок 
2014 р.), які змінили долю України, Донбасу, Криму, то очевид-
ним є факт неоднозначності у сприйнятті того, що тоді відбува-
лося населенням різних регіонів країни, особливо її південно-
східних областей. Після усунення від влади Президента України 
Віктора Януковича тут розгорнулися процеси активізації сепара-
тистських настроїв з усіма ознаками розгортання «гібридної вій-
ни». Почав набирати обертів багатоплановий кривавий конфлікт 
внутрішньо- й зовнішньополітичного характеру. Так розпочалася 
зовнішня агресія з боку РФ9.  

Дослідження, що систематично проводяться Інститутом 
соціальної та політичної психології НАПН України, іншими ака-

                                                           
6  Горбулін В. П. "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостра-
тегії реваншу / Горбулін В. П. [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 
23.01.2015. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/Internal/gibridna-viyna-Yak-
klyuchoviy-Instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.HTML 
7  Плюсы и минусы от войны в Донбассе глазами социолога. Интервью с 
Э.Либановой. 18 октября 2015 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: htt-
p://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008271572.html 
8  Там само. 
9  Історія в заголовках / [Електронний ресурс] // Цей день в історії -1.03.2014. – 
Режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=01&a=P] 
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демічними соціологічними установами10, фіксують те, що насе-
лення різних регіонів країни перебуває в неоднорідному, проти-
річивому соціокультурному, інформаційно-смисловому просторі. 
У період постреволюційних змін Схід і Захід України розділив 
потужний інформаційний бар’єр: незважаючи на те, що мешканці 
усіх регіонів отримують інформацію переважно з українських 
медіа, вибір громадянами основних джерел інформації має вираз-
ну регіональну специфіку. Менше 2% жителів західного регіону 
дивляться і слухають передачі російських телебачення і радіо, 
тоді як у східному та південному регіонах таких людей у 20 разів 
більше: відповідно, 38,4% і 39,1%. Відсутність інформаційного 
імунітету та навичок критичного осмислення інформації були і є 
вагомими чинниками суттєвих розбіжностей в оцінці політичних 
подій та суспільно-політичних явищ мешканцями цих регіонів, у 
тому числі подій Євромайдану. Іншим, не менш значущим чин-
ником того, що мешканці Києва та Донецька, по суті, перебували 
й перебувають у різних інформаційних просторах, є невисока 
оцінка населенням власної поінформованості щодо ситуації в 
країні. Так, у березні 2014 р. лише 36,3% респондентів вважали, 

                                                           
10   Маються на увазі результати всеукраїнських репрезентативних опитувань 
ІСПП НАПН України. Проаналізовано результати всеукраїнських репрезентати-
вних опитувань, що систематично проводяться Інститутом соціальної та полі-
тичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів 
України за моніторинговими циклами, які відтворюють загальну картину та 
динаміку розгортання соціальної ситуації в Україні в дореволюційний і постре-
волюційних періоди (2011-2015 рр.). Загальна кількість опитаних - 2000 респон-
дентів у 152 населених пунктах (з них 71 – міські, 81 – сільські) усіх регіонів 
України за винятком АР Крим та територій, не контрольованих українською 
владою в Донецькій і Луганській областях. Похибка вибірки становить 3,2%. 
Для аналізу регіональних особливостей використано умовний поділ України на 
такі макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Він-
ницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмель-
ницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївсь-
ка, Одеська, Херсонська області) Вибірка є репрезентативною для дорослого 
населення і цих макрорегіонів, і країни в цілому. Інформаційний ресурс: 
http://ispp.org.ua/bibl_6.htm 
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що вони достатньо обізнані щодо соціально-економічної та полі-
тичної ситуації в країні. Проте переважна більшість опитаних - 
51,3% визнавала, що ступінь обізнаності - недостатній11. Надаю-
чи перевагу терміновим повідомленням про самі події й не приді-
ляючи належної уваги аналізу їх причин та наслідків, вітчизняні 
ЗМІ12 виявили свою низьку здатність протистояти негативним 
інформаційним маніпулятивним впливам суперника. Як наслідок, 
люди знали, що відбулося, але часто не розуміли – чому саме.  

За результатами проведених досліджень, ще у березні 
2014 р. переважна більшість громадян України (71 %) різко засу-
джувала присутність збройних сил Російської Федерації на тери-
торії АР Крим, лише 16,7 % – її підтримувало13. Громадська дум-
ка представників різних регіонів України щодо введення російсь-
ких збройних сил на територію Криму – різко поляризована. Так, 
цей акт майже одностайно засуджували жителі Заходу (97,7 %) та 
Центру (86,8 %) країни. Помітно меншою була кількість тих, хто 
засуджував – на Півдні (59,5 %), ще менша – на Сході (44,6 %). 
Тому закономірно, що в цих регіонах була локалізована значна 
частка тих, хто підтримував дії РФ - майже кожен третій житель 
Східного та Південного регіонів (32,5 % і 30,6 % відповідно). 
Тих, хто схвалював російське вторгнення, сероед жителів Захід-
ного та Центрального регіонів майже не було (відповідно 1,3 % та 
3,7 % опитаних).  

Близько половини населення країни (48,4 %) вважали, що 
російська військова інтервенція в Криму роз’єднує українське на-

                                                           
11  Стан суспільної свідомості в Україні після падіння режиму Януковича. 
Березень’ 2014: інформаційний бюлетень / за ред. М.М.Слюсаревського; упоряд. 
Л.П.Черниш. – К., 2014. – 56 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ispp.org.ua/bibl_6.htm.]. 
12  Йдеться передусім про електронні ЗМІ, з яких більшість наших громадян 
отримують інформацію про події в країні (75,7% – з повідомлень українських 
телебачення та радіо, 25% – з інтернет-видань, 16,5% – із соціальних мереж). 
13  Стан суспільної свідомості в Україні після падіння режиму Януковича. 
Березень ’ 2014 : інформаційний бюлетень / за ред. М. М. Слюсаревського ; упо-
ряд. Л. П. Черниш. – К.: ІСПП НАПН України, Асоціація політичних психологів 
України.- 2014. – 56 с.  
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селення, розколює державу навпіл. Протилежної думки дотриму-
валися більше чверті опитаних (27,5 %), які були впевнені – така 
ситуація швидше об’єднує громадян України. Високим виявився 
показник невизначеності власних позицій - майже чверть респон-
дентів (24 %) не змогли однозначно відповісти на це питання. 

В цілому по Україні 57 % опитаних не погодилися з тим, 
що АР Крим має право вийти зі складу України й стати суб’єктом 
Російської Федерації, натомість кожен п’ятий – 25,5 % – мав про-
тилежну точку зору. Показовим виявився факт того, що понад 
66 % кримчан висловили чітку позицію – «Крим має право вийти 
зі складу України і ввійти до складу Росії». Лише п’ята частина 
жителів автономії (19,4 %) із цим не погоджувалася14.  

Протягом березня 2014 року відбулося відторгнення Крим-
ської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до 
Росії на правах суб’єкта Російської Федерації. Насильницька ане-
ксія Криму не визнається ані українською державою, ані світо-
вою спільнотою. Крим вважається сьогодні тимчасово окупова-
ною територією України. Це був перший удар по територіальній 
цілісності української держави після Революції Гідності. Проте 
епіцентром подій після Криму став Донбас. Починаючи з другої 
половини березня 2014 р. майже одномоментно в ряді міст Півд-
ня й Сходу України відбулися масові акції, спрямовані на приєд-
нання цих регіонів до Росії. У квітні 2014 р. Рада нацбезпеки та 
оборони України розпочала широкомасштабну антитерористичну 
операцію (АТО) із залученням Збройних Сил України. 

Опитування, що проводилося у травні місяці 2014 р., пока-
зало, що в уявленнях населення країни ті групи людей, які захоп-
лювали та утримували адміністративні будівлі, ідентифікувалися 
як «бандити, кримінальні елементи», «терористи», «російські ди-
версанти», «сепаратисти» (відповідно 39,7%, 36,4%, 34,6%, і 

                                                           
14  З огляду на статистично недостатнє наповнення вибіркової сукупності ме-
шканців Криму дані, отримані в АР Крим, слід розглядати як орієнтовні. Похи-
бка вибірки в цьому разі сягає 10 %. 
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30,2% респондентів)15. Ідентифікація активістів багато в чому 
визначає розуміння населенням рушійних сил суспільно-
політичних змін, їх схвалення чи, навпаки, засудження (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Розподіл оцінок респондентів при відповіді на пи-
тання:«Які з перелічених нижче слів, на Вашу думку, найбільше 

підходять для означення тих людей, що захоплюють та 
утримують адміністративні будівлі?”, травень 2014 р., 

(середні оцінки по Україні за пріоритетними позиціями, % 
до тих, хто відповів)16 

 
Привертає увагу, що пріоритетні індентифікатори, з одного 

боку, позбавлені ідеологічного змісту – ці люди визначені як бан-
дити, кримінал, терористи, з іншого боку, вказують на сприйнят-
тя цих активних груп як представників країни-агресора – в якості 
російських диверсантів, майже кожен четвертий респондент ви-
значив захоплювачів як «людей, обдурених російською пропага-
ндою», «проросійських активістів». У регіональному розрізі ви-
явлені значні розбіжності у відповідях. Для Західного регіону за-
хоплювачі будівель – це, перш за все, російські диверсанти 
(49,1%), терористи (48,6%), сепаратисти, бандити, кримінал (по 
45,5%), проросійські активісти (34%). Респонденти Центрального 
регіону ідентифікували таких людей як терористів (51,3%), бан-
дитів, кримінал (45,4%), російських диверсантів (38,9%), сепара-
тистів (37,6%). Опитані на Півдні назвали таких людей бандита-

                                                           
15  Суспільно-політична ситуація в Україні напередодні президентських ви-
борів// Київ, ІСПП НАПН України, Асоціація політичних психологів України. - 
Травень, 2014: інформаційний бюлетень / за ред. М. М. Слюсаревського ; упо-
ряд. Л. П. Черниш. – К.: ІСПП НАПН України, Асоціація політичних психологів 
України. 2014. – 66 с.  
16  Сума перевищує 100%, оскільки кількість варіантів відповіді респонден-
тів не обмежувалася. 
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ми, криміналом (43,9%), терористами (41,8%), російськими диве-
рсантами (35,2%), людьми, що обдурені російською пропагандою 
(33,7%). Найбільшу контрасність і відмінність від середніх оцінок 
по Україні показали відповіді респондентів східного регіону. Так, 
захоплювачі будівель у травні 2014 р. сприймалися опитаними як 
борці з київською хунтою (36,7%), патріоти свого міста (регіону) 
– 35,1%, протестувальники (30,8%), бандити, кримінал (29,4%). 
Проте кількісні показники вказують на відсутність одностайності 
в уявленнях населення Сходу про таких людей. Попри все, якщо 
у західному та центральному регіонах вербальні маркери «захоп-
лювачів» із позитивною семантикою практично не зустрічаються, 
то серед мешканців Сходу вони використовуються доволі часто. 
Тут таких захоплювачів сприймали як борців, патріотів, протес-
тувальників. (Рис. 2).  

Проте на Півдні кількість тих мешканців, які сприймали захо-
плювачів як «борців із київською хунтою», як «протестувальників», 
як «патріотів свого міста (регіону)» є значно меншою. Чим молод-
ший вік респондентів, тим частіше вони вбачали у захоплювачах 
адміністративних будівель проросійських активістів, по мірі збіль-
шення віку опитуваних зростала й кількість тих, хто ідентифікував 
таких людей як «борців із київською хунтою» (з 10,0 % до 19,3%) чи 
«патріотів свого міста (регіону)» (з 9,7% до 16,4%). 
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Рис. 2. Розподіл оцінок респондентів на питання:« Які з 
перелічених нижче слів, на Вашу думку, найбільше підходять 
для означення тих людей, що захоплюють та утримують ад-

міністративні будівлі?” травень 2014 р.,  
(середні оцінки по регіонах України, % до тих, хто відповів)17 

                                                           
17 Сума перевищує 100%, оскільки кількість варіантів відповіді респондентів 
не обмежувалася. 
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На початку травня 2014 р. антитерористична операція на 

території Донбасу перейшла в активну фазу. Основними силами в 
боротьбі з бандами бойовиків стали підрозділи Збройних сил 
України, Національна гвардія і спеціально створені батальйони 
територіальної оборони. Починаючи з 22 травня 2014 р. між си-
лами АТО і збройними формуваннями сепаратистів почались ре-
гулярні бойові зіткнення. Проте одностайності думок щодо роз-
гортання й проведення АТО на Сході країни у населення країни 
не було із самого початку. Так, ще у травні 2014 р. наші дослі-
дження зафіксували тривожний сигнал – для 34,4% населення 
країни антитерористична операція (АТО) була сприйнята як 
«війна незаконної влади із власним народом», тобто сприймалася 
не стільки як операція щодо захисту від зовнішньої агресії, скіль-
ки як силова військова операція проти своїх же громадян (грома-
дянська війна). Можливе пояснення полягає в рівні довіри части-
ни населення до чиних керманичів держави.  

На рис. 3 показано динаміку змін в оцінках опитаних з тра-
вня до вересня 2014 р. включно. Так, станом на середину травня 
2014 р. сумарна чисельність прихильників продовження антите-
рористичної операції (АТО) серед опитаних в Україні дорівнюва-
ла 44,6% (16,5+28,1%=44,6). Ця кількість перевищувала на 10% 
чисельність тих, хто дотримувався протилежної позиції – підтри-
мував її припинення (34,4%). Проте у вересні 2014 р. показник 
суттєво зростає – (24,1+28,2=52,3%) на тлі зменшення кількості 
тих, хто вважав, що АТО треба припинити (31,1%). У травні 
2014 р. тих, хто наполягав на продовженні АТО, був незадоволе-
ний її результатами і вважав, що вона має здійснюватися набагато 
жорсткіше, було 28,1%; у вересні 2014 р. показник майже не змі-
нився (28,2%).  

Громадська думка представників різних регіонів України 
щодо доцільності продовження АТО - поляризована18. 
                                                           
18  Думки та оцінки громадян на старті виборів до Верховної Ради України. 
Вересень ’ 2014 : інформаційний бюлетень / за ред. М. М. Слюсаревського ; 
упоряд. Л. П. Черниш. – К., 2014. – 36 с. 
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Рис. 3. Динаміка оцінок ставлення населення України до розгор-
тання й проведення АТО на Сході, вересень 2014 р. 

(% до тих, хто відповів) 
 

Кількість тих, хто бачив у АТО війну незаконної влади із 
власним народом, що призвела лише до сплесків тероризму в ре-
гіонах України, на Сході (з Донбасом) становило у 2014 р. 66,3%, 
на Півдні – 42,9%, а у Центральному і Західному регіонах – лише 
15,5% і 8,8% відповвідно. Розкол у свідомості населення різних 
регіонів фіксувався по лінії сенсів – того, що вважати «своїм» і 
«чужим», «визнаним» і «невизнаним», що підживлювалося пов-
номасштабною інформаційною війною. Проте «кричущими» і 
майже одностайними виявилися оцінки мешканців Донбасу – те-
риторії України, де пройшли нелегітимні травневі референдуми 
2014 р. і майже одразу розпочалися бойові дії з використанням 
важкої артилерії. Тут ще в травні 2014 р. населення не підтрима-
ло нове керівництво країни, і тому, знаходячись в епіцентрі бойо-
вих дій, потерпаючи від жахіть війни, переживаючи невідворотні 
втрати, майже одностайно сприйняли АТО як початок громадян-
ської війни (91,7%). Показово, що у вересні 2014 р. таких уже бу-
ло суттєво менше – 67,2% опитаних.  

Набагато жорсткішого здійснення антитерористичної опе-
рації воліли би на Заході – 45,2%, у Центрі – 39,0%, натомість на 
Півдні – 20,9%, на Сході – 9,2% опитаних. Молодь 18-29 років 
частіше за представників старших вікових когорт підтримувала 
продовження АТО у тому чи іншому форматі (рис. 4) 
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Рис. 4. Регіональна специфіка ставлення респондентів до 
розгортання й проведення АТО на Сході країни: динаміка оцінок 

протягом 2014 р., (% до тих, хто відповів) 
 
Надмірними видаються громадянам здебільшого ті жертви 

(як серед військових та мирних жителів, так і у сфері еконо-
міки регіону), які кладе Україна на алтар перемоги в зоні АТО. 
Протягом 2014 р. тією чи іншою мірою виправданими вважали їх 
загалом по вибірці 18,1% опитаних, швидше та зовсім невиправ-
даними – 66,9% (не визначилися – 15,1%). Приблизно так само 
розподілилися й оцінки ефективності заходів української влади 
щодо запобігання жертвам серед мирного населення Донбасу: 
цілком та швидше ефективні – 21,1%, швидше та зовсім неефек-
тивні – 65,5%, важко відповісти – 13,4%. Природно, на Донбасі 
баланс оцінок згаданих заходів виявився ще більш контрастним: 
лише 12,7% (цілком та скоріше ефективні) проти 79,7% (скоріше 
та зовсім неефективні), важко відповісти – 7,6% опитаних. 
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Незважаючи на те, що майже 67% опитаних у вересні 2014 
р. вважали невиправданими жертви в зоні АТО. Проте ідентифі-
кація ситуації на Сході країни в Донбасі більшістю населення 
країни була чітко визначеною – 52,3% респондентів важали, що 
«на Донбасі Україна веде народну війну проти окупантів». Проте 
фіксуються значні розбіжності у відповідях опитаних в регіона-
льному розрізі. З твердженням, що «Україна розв’язала нікому 
не потрібну війну», на Сході та Півдні погоджувалася значна кі-
лькість опитаних – 44% та 45,4% , на Заході та в Центрі – відпо-
відно 19,8% та 22,2%. 

«Як бачимо, – зауважує М.М. Слюсаревський, директор 
ІСПП НАПН України — в цілому в Україні, передусім на Сході 
та Півдні, достатньо громадян, які невдоволені перебігом антите-
рористичної операції, під час якої українські військові постійно 
потрапляють то в засідки, то в котли. Саме в цьому причина того, 
що під час останнього перед виборами опитування ми зафіксува-
ли падіння рейтингу партії «Блок Петра Порошенка», яка через 
свою назву асоціюється з діючим президентом. І ці дані практич-
но збіглися з результатами голосування. А опозиція «піднялася», 
мов на дріжджах. До речі, аналіз того, де і як змінилися передви-
борчі рейтинги цих двох політичних сил порівняно з голосуван-
ням, може стати одним із параметрів прогнозу щодо можливої 
зміни громадської думки на користь сепаратизму в тому чи ін-
шому регіоні, враховуючи, що опозиція не приховує своїх проро-
сійських настроїв»19.  

Такий самий розкол в громадській думці населення Украї-
ни фіксувався у відповідях на питання: «Чи згодні Ви з таким су-
дженням:  

                                                           
19  М.Слюсаревський: ніякого тріумфу опозиції на виборах немає. Є невдачі 
влади в зоні АТО / Микола Слюсаревський [Електронний ресурс] // Українські 
національні новини. – 29.10.14. - Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/-
publication/1401311-m-slyusarevskiy-niyakogo-triumfu-opozitsiyi-na-viborakh-
nemaye-ye-nevdachi-vladi-v-zoni-ato] 
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«На жаль, у донбаського конфлікту немає іншого вирішен-
ня, окрім швидких і рішучих воєнних дій, бо чим довше цей конф-

лікт затягувати, тим він буде кровопролитнішим?»  
(вересень 2014 р.), 

 

майже половина громадян України – 48,8% – відповіли, що у 
донбаського конфлікту немає іншого вирішення. Регіональний 
розріз знов фіксує практично протилежне ставлення мешканців 
Донбасу і західних областей України до донбаського конфлікту. 
Згодними з таким судженням виявилися на Заході 66,9% проти 
70,3% респондентів з Донбасу, які не погоджувалися з цим. По-
новлення призову на строкову службу до Збройних Сил України 
тією чи іншою мірою підтримали 51,1%, не підтримали – 33,5% 
опитаних по Україні. Привертає увагу, що восени 2014 р. серед 
респондентів, у родинах яких були чоловіки призовного віку, рі-
вень підтримки такого рішення був навіть вищим (54,3%), ніж 
серед тих родин, де чоловіків призовного віку немає (49,7%). 
Найвищий рівень підтримки це рішення мало в західному регіоні 
– 72,4%, найнижчий у східному – 27%. Статистично значущих 
відмінностей серед представників основних вікових груп не ви-
явлено – «за» як мінімум половина опитаних, «проти» – приблиз-
но третина. 
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Рис. 5. Розподіл відповідей на питання: 
 «Чи згодні Ви з таким судженням:  

«На жаль, у донбаського конфлікту немає іншого вирішення, 
окрім швидких і рішучих воєнних дій, бо чим довше цей конф-
лікт затягувати, тим він буде кровопролитнішим?» (вересень 

2014), % до тих, хто відповів 
 

Проте з позицією на підтримку воєнних дій різко контрас-
тують відповіді на питання: «Чи здатні Збройні сили України 
ефективно протидіяти армії Російської Федерації в умовах відк-
ритої військової агресії з її боку». За таких суспільно-політичних 
і геополітичних умов потреба у захисті державних кордонів краї-
ни Збройними силами України різко зростає. Більшість громадян 
України на той час оцінили здатність Збройних сил України 
(ЗСУ) ефективно протидіяти військовим силам Російської Феде-
рації негативно – 60,4 % респондентів не вірило у ефективну обо-
роноздатність країни, лише 26,4 % оцінили спроможність ЗСУ до 
протидії як позитивну, 13,3 % – не визначилися. При відповіді на 
це питання зберігається значна розбіжність в оцінках опитаних у 
регіональному розрізі. Майже одностайну позицію висловили 
респонденти Сходу країни. Тут 72 % респондентів вважали, що 
ефективно протидіяти військовим силам Російської Федерації 
наші ЗСУ не здатні, і лише 15,6 % дали позитивні відповіді. При-
близно така сама картина – у південному регіоні: вважали ЗСУ не 
здатними до військового протистояння 65,8 % опитаних, як здат-
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них їх оцінили лише 20 % опитаних. У центральному і західному 
регіонах такої одностайності не виявлено. Високо оцінили здат-
ність ЗСУ до протистояння віськовим силам РФ в Центрі країни – 
54 %, на Заході – 47 %. Вважали ЗСУ нездатними до ефективного 
протистояння відповідно 31,5 % і 40,7 % опитаних у цих регіо-
нах. Події, які відбувалися надалі, засвідчили, що на початку зов-
нішньої агресії з боку РФ населення Сходу країни більш 
об’єктивно розцінювало реальний стан ЗСУ щодо їх спроможно-
сті захистити державні кордони й населення прикордонних тери-
торій, проте саме населення цього регіону найбільше постражда-
ло від кривавого збройного конфлікту.  

Організаторів опитування цікавили думки громадян країни 
щодо прийнятих Верховною Радою України законів, безпосеред-
ньо спрямованих на нормалізацію ситуації на Донбасі. Це Закон 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» та Закон «Про недо-
пущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на 
території Донецької та Луганської областей». Не можна не за-
уважити важливість цих законів як конкретних кроків української 
влади на шляху мирного врегулювання збройного конфлікту і 
визначення відповідальності за його наслідки. Так, Закон «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей» від 16 вересня 2014 року N 
1680-VII20 визначає тимчасовий особливий порядок організації 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої но-
рмалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституцій-
них прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до ви-
мушено залишених місць постійного проживання для відновлен-
ня життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Лугансь-

                                                           
20  Закон України « Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» із змінами і доповненнями, внесеними 
ЗакономУкраїни від 17 березня 2015 року N 256-III [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141680.html] 
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кій областях. У Ст.7 Закону визначено: «Держава надає підтрим-
ку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької 
та Луганської областей». Державна підтримка полягає у запрова-
дженні законом відмінного від загального економічного режиму 
здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямова-
ного на відновлення об’єктів промисловості, транспортної та со-
ціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію про-
мислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення 
інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об’єктів, роз-
ташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей.  

Закон України «Про недопущення переслідування та пока-
рання осіб – учасників подій на території Донецької та Лугансь-
кої областей» звільняє від кримінальної відповідальності осіб, які 
були учасниками збройних формувань, брали участь у діяльності 
самопроголошених органів у Донецькій, Луганській областях або 
протидіяли проведенню антитерористичної операції в період з 22 
лютого 2014 року по день набрання чинності цим Законом21..  

Отже, соціальне схвалення змісту цих законів з боку насе-
лення країни є невисоким. Більшу прихильність серед громадян 
отримує перший Закон «Про особливий порядок місцевого само-
врядування в окремих районах Донецької та Луганської облас-
тей» (рис.6). 

Закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування 
в окремих районах Донецької та Луганської областей» в цілому 
по вибірці швидше схвалювали наприкінці 2014 р. 30,2%, швид-
ше не схвалювали – 24,3% опитаних. Найбільша полярність оці-
нок спостерігається між західним регіоном (схвалюють 25,6%, не 
схвалюють 29,5%) і Донбасом (відповідно 39,6% та 15,5%). Із За-
коном « Про недопущення переслідування та покарання осіб-
учасників подій на території Донецької та Луганської областей” 

                                                           
21  Закон України "Про недопущення переслідування та покарання осіб – учас-
ників подій на території Донецької та Луганської областей" ухвалений Верхов-
ною Радою України 16 вересня 2014 року на основі проекту № 5082. [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/print/101032-zakon_ukraini-
_pro_nedopuschennya_peresliduvannya_ta_pokarann.html] 
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ситуація протилежна: тих, хто його швидше схвалює, менше 
(27%), хто швидше не схвалює, більше (32,2%). 

 

Рис. 6. Рівень схвалення респондентами прийнятих Верхо-
вною Радою України у 2014 р. законів, безпосередньо спрямова-
них на нормалізацію ситуації на Донбасі (% до тих, хто відповів)  

 
Тут з оцінками респондентів з Донбасу (схвалювали 39,6%, 

не схвалювали 18,4%) найдужче контрастує центральний регіон 
(відповідно 18,1% та 42,5%). Обізнаність щодо змісту цих важли-
вих законів серед населення країни виявилася невисокою. Сумар-
на кількість тих, кому важко відповісти, та тих, хто нічого не знає 
про ці закони, сягає понад 40%, тобто майже половина населення 
або не чула про ці законодавчі акти, або не знає їхнього змісту. 

У регіональному розрізі видно, що в ситуації, яка склалася, 
мешканців Донбасу і Сходу України набагато більше, ніж опита-
них в інших регіонах країни, турбує питання визначеності й уста-
новлення порядку на цих територіях через скасування пересліду-
вання та покарання осіб-учасників конфлікту. Тоді як респонден-
тів центрального регіону дуже хвилює безкарність за наслідки 
того, що в країні відбувається. Встановлення ж особливого по-
рядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей їх, як і мешканців Заходу, цікавить у най-
меншій мірі (рис. 7). 
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Рис. 7. Рівень схвалення респондентами різних регіонів 
прийнятих Верховною Радою України у 2014 р. законів, безпосе-

редньо спрямованих на нормалізацію ситуації на Донбасі  
 

Таким чином, результати опитування яскраво показують, що 
картина, яка складається в уявленнях громадян країни – неодно-
значна, протирічива, часом – невизначена. Громадська думка насе-
лення країни в цілому, як у розумінні того, що відбувається, так і в 
розумінні того, що треба робити далі для стабілізації, встановлення 
порядку й виходу зі збройного конфлікту залишається поляризова-
ною. Проте події, що відбулися в країні, змінили її історію, зміни-
ли долю й світосприйняття її громадян, їх громадянську свідо-
мість22. Результати досліджень фіксують позитивні зміни в гро-
мадській думці – щороку збільшується частка українських грома-
дян, які впевнені – хоч на шляху нашої державності багато переш-
код, Україна стане дійсно незалежною міцною державою. У 
2015 р. таку думку поділяли 77 % українців. Значної відмінності у 
відповідях респондентів різних регіонів країни не зафіксовано, що 

                                                           
22  Панькова О.В. Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадсь-
ких об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації / Панько-
ва О., Касперович О., Іщенко О. // Український соціум. – 2015. - №3. - C. 20-28. 
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свідчить про підстави до згуртованості української нації, про перс-
пективність української державності. Більшість українців не вва-
жає, що Україна занадто різна, і в одній державі нам не ужитися – 
кількість тих, хто не згоден з цією тезою, утричі перевищує упев-
нених у зворотному – 59,6% проти 17,4%. З цього питання не зафі-
ксовано значних регіональних розбіжностей у відповідях респон-
дентів. Обнадійливим є факт того, що 68,3% респондентів вважа-
ють: попри всі зовнішні та внутрішні загрози Україну можна збе-
регти як єдину державу, бо «того, що об’єднує громадян, значно 
більше, ніж того, що роз’єднує». У західному регіоні такої думки 
дотримуються 85,7%, центральному – 70,9%, південному – 73,8%, 
східному – 54,2%. (На Донбасі кількість тих, хто вірить у можли-
вість збереження цілісності держави, і тих, хто не вірить, виявила-
ся майже однаковою – понад 37% і близько 40% відповідно). На 
тлі виявлених протиріч і ознак соціокультурного розколу ми є сві-
дками зміцнення національної самосвідомості українського наро-
ду, зростання соціальної мобілізації та громадської самоорганізації 
українського населення. 

Розквіт цивілізації, країни, родини характеризується спіль-
ними ознаками внутрішньої узгодженості, згуртованості, єдності, 
солідарності. Це умови для надання відповідей на зовнішні й 
внутрішні виклики сьогодення. Наявність єдиного соціального 
цілого, в якому економічний, політичний і культурний елементи 
об’єднані внутрішньою гармонією в структурі соціальної систе-
ми, є запорукою процвітання країни і її народу. Україна має шанс 
на поступ, на самодостатнє повноцінне життя й процвітання. Во-
на цього гідна, а тому не має права стати об’єктом маніпуляцій у 
цивілізаційному протистоянні, в опосередкованій війні між Схо-
дом і Заходом. Вона має визнавати і враховувати свої сильні сто-
рони, має долати глибокі внутрішні протиріччя, має віднайти ре-
сурси для надання адекватних відповідей викликам сьогодення в 
геополітичному й внутрішньополітичному просторі. Запит на фо-
рмування і реалізацію довгострокової Стратегї розвитку Україн-
ської держави, на захист національних інтересів і забезпечення 
прав людини, на консолідацію і зміцнення національної єдності в 
умовах децентралізації стає ключовим доленосним викликом, на 
який Україна має дати гідну відповідь. 
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Соціальні передумови виникнення  
сепаратизму на Донбасі 

  
 Ваколюк Леся 

  
Соціальні передумови виникнення сепаратистських рухів є 

здебільшого набором суб’єктивних оцінок населення власного 
життя та соціальних, економічних та політичних процесів, що від-
буваються в країні. Реакція громадян на політику органів держав-
ної влади чи інших інститутів, на зміну умов життя та роботи може 
бути фактором, що впливає на виникнення сецесії. Сепаратистські 
настрої у південно-східних областях України частково проявляли-
ся з перших років незалежності України, однак навесні 2014 року 
епіцентром сецесії став саме Донбас. Відповідно, постає питання: 
які особливості Луганської та Донецької областей у порівнянні з 
іншими областями півдня та сходу України, і чому на інших тери-
торіях не виникли подібні сепаратистські утворення?  

Категорію «соціальні передумови сепаратизму» можна 
конкретизувати через дослідження суспільних настроїв щодо 
конкретних політичних змін, оцінку населенням соціально-
економічної ситуації, протестний потенціал населення, підтримку 
та довіру до інститутів державної влади, електоральну поведінку 
населення регіонів України. 

 

Таблиця 1. – Досліджувані регіони України 

Регіон Область 

Південний Миколаївська, Одеська, Херсонська 

Східний Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, 
Харківська
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Після здобуття Україною незалежності постало два реаль-
них шляхи інтеграції у євроатлантичні або ж євразійські політи-
ко-економічні структури. Бухарестський саміт НАТО 2008 року 
засвідчив про існування політичної перспективи інтеграції Укра-
їни в Альянс. Ускладнюючим фактором було ставлення суспільс-
тва до Організації Північноатлантичного договору. Значна части-
на населення негативно ставилася до НАТО, що стало результа-
том потужної агітації опозиційних сил в Україні. Соціологічні 
дослідження громадської думки українців свідчать про неодно-
значне ставлення до НАТО, а протягом 2002-2008 років спостері-
галося переважаюче ставлення до Альянсу як агресивного війсь-
кового блоку1: 

 

 
Рис. 1. Чим є НАТО в першу чергу?  

(динаміка, 2002-2008) 
 

Беручи до уваги той факт, що населення отримувало інфо-
рмацію про НАТО від політиків, що займали протилежні позиції 
щодо євроатлантичної інтеграції України, а не від науковців та 
спеціалістів у сфері оборони та безпеки, громадяни не мали 
об’єктивних інформаційних джерел для формування власної дум-
ки. Впливовим елементом агітації проти вступу України в НАТО 
стала передвиборча кампанія Партії регіонів під час Помаранче-
                                                           
1  Чим є НАТО в першу чергу? (динаміка, 2002-2008) [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=136. 
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вої революції. Однією з міфічних загроз для українців називали 
гіпотетичну можливість держави у найближчі роки приєднатися 
до військово-політичного альянсу НАТО, що може призвести до 
трагічних наслідків (наприклад, українські військові будуть гину-
ти в Афганістані, Іраку та інших миротворчих  «гарячих» точках, 
куди їх насильно посилатимуть генерали НАТО; вступ до євро-
пейських структур безпеки є зрадою слов’янського братерства; 
зближення із європейськими структурами зруйнує вітчизняну 
легку промисловість, автомобілебудування, підприємства війсь-
ково-промислового комплексу через наповнення України якісни-
ми західними товарами, тощо)2. Таким чином, недостатнє забез-
печення населення об’єктивною інформацією про наслідки інтег-
рації України дозволило застосовувати різного роду маніпуляти-
вні методи політичної передвиборчої агітації. Дослідження гро-
мадської думки за рік після саміту в Бухаресті показало, що серед 
усіх регіонів України населення Донбасу та Криму найбільше 
виступає проти вступу держави до НАТО3: 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Відсоток українців, що виступали проти вступу 
України в НАТО 

                                                           
2  Болівар А. Старі пісні для виборців про НАТО [Електронний ре-
сурс] / А. Болівар // Українська правда. – 2008. – Режим доступу до ре-
сурсу: http://www.pravda.com.ua/articles/2008/12/9/3630759/. 
3  Результати загальнонаціонального соціологічного опитування що-
до членства України в НАТО та ЄС [Електронний ресурс] // Фонд "Де-
мократичні ініціативи" – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/archive/-
press_releases_archive/kjhgfd.htm. 
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Настрої населення щодо інтеграції в міжнародні структури 

тісно пов’язані з інтеграцією України в Європейський союз та 
Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії. Дослідження громад-
ської думки населення різних регіонів України показали, що пе-
реважна частка населення Сходу та Півдня схилялася до євразій-
ського шляху розвитку України4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? 
 

                                                           
4  Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (віковий, регіона-
льний розподіл) [Електронний ресурс] // Центр Разумкова – Режим дос-
тупу до ресурсу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=599. 
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Існують також відмінності серед представників регіонів 
України в ідентифікації. Зокрема, населення Заходу більшою мі-
рою ідентифікує себе європейцями (23,1%), тоді як показник для 
жителів Сходу є значно меншим (4,6%)5.Таким чином, існує за-
лежність між відчуттям себе європейцем та зовнішньополітич-
ною орієнтацією громадянина України. 

Досліджуючи безпосередньо сепаратистські настрої насе-
лення у регіонах України, також можна простежити відмінність у 
ставленні до територіально-адміністративних змін держави. Со-
ціологічні дослідження показують, що станом на початок 2014 
року серед усіх регіонів населення Донбасу найбільше підтриму-
вало ідею відокремлення області (регіону) від України та приєд-
нання до іншої держави – 18%. Найменша частка населення, що 
підтримувала таку ідею, – Західна Україна (лише 0,5 %)6. 

Звертаючись до настроїв населення восьми досліджуваних 
областей півдня та сходу України щодо ідеї федералізації, можна 
побачити, як варіюється громадська думка у кожній з них. Зокре-
ма, у 2014 році жителі Луганської та Донецької області з-поміж 
інших областей найбільше підтримали ідею перетворення Украї-
ни з унітарної держави на федеративну7: 

 

 

 
 
 

                                                           
5  Зовнішньополітичні орієнтації населення України: регіональний, 
віковий, електоральний розподіл та динаміка [Електронний ресурс] // 
Фонд "Демократичні ініціативи" – Режим доступу до ресурсу: 
http://dif.org.ua/ua/polls/2014_polls/mlvbkrfgbkprhkprtkp.htm. 
6  Чи властиві українцям настрої сепаратизму - загальнонаціональне 
опитування [Електронний ресурс] // Фонд "Демократичні ініціативи" – 
Режим доступу до ресурсу: http://dif.org.ua/ua/polls/2014_polls/chi-
vlastivi-ukraincjam-nastroi-separatizmu_-.htm. 
7  Думки та погляди жителів Південно-східних областей України: кві-
тень 2014 [Електронний ресурс] // Київський міжнародний інститут со-
ціології – Режим доступу до ресурсу: http://www.kiis.com.ua/? 
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Рис. 4. Які конкретні кроки Ви очікуєте від центральної 
влади для збереження єдності країни? 

 
Соціально-економічна ситуація в регіонах може бути підс-

тавою для активізації сепаратистських настроїв. Від того, як на-
селення оцінює умови життя, може залежати задоволення чи не-
задоволення політикою центральних та регіональних органів 
державної влади. Згідно із результатами соціологічних дослі-
джень 2014 року Схід України найбільше був незадоволений 
життям: жителі Луганської, Донецької, Запорізької та Дніпропет-
ровської областей вважали ситуацію в державі украй несприятли-
вою та такою, що вплинула на погіршення умов їхнього життя 
(70% опитаних). На Півдні країни незадоволених було менше – 
51,8%8. Частково це можна пояснити іншими умовами, наприклад 
кількістю безробітного населення працездатного віку. На кінець 
2013 році у Донецькій області зафіксовано найбільшу кількість 
безробітних у віці 15-70 років (165,6 тис. осіб, з яких працездат-
ного віку – 165,5 тис. осіб) по Україні9. У регіональному розрізі 
ситуація виглядає наступним чином: 

 

                                                           
8  Схід України найбільше незадоволений життям [Електронний ре-
сурс] // Українська правда – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/10/7021970/. 
9  Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Ре-
жим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Рис. 5. Кількість безробітних працездатного віку (тис. осіб)10 
 
Як бачимо з рис. 5, на другому місці після Донецької обла-

сті розташувалася Дніпропетровська, а показник Луганської об-
ласті посередині – 66,3 тис. непрацюючих осіб. 

Щодо протестного потенціалу жителів областей, то тенден-
ція до збільшення акцій протестів на півдні та сході України та-
кож простежується у 2013 році (2222 акцій) у порівнянні із 2012 
роком (1743 акцій) та 2011 (1077 акцій). Це пов’язано із загаль-
ною активізацією протестного потенціалу населення наприкінці 
2013 року під час Євромайдану. Їхня частка від загальної кількос-
ті протестів становить 33,5%, зокрема, у 2013 році 232 акції зафі-
ксовано у Луганській області і 341 – у Донецькій. Однак лідиру-
ють за показниками Одеська область (481 акція протесту) та Ми-
колаївська область (353 акції протесту)11. Для обласних центрів – 
Донецька та Луганська – характерні здебільшого протести полі-
тичного спрямування (за вступ України до Митного союзу, проти 
націоналістичних партій типу «Свобода», локальні Євромайдани 
та анти-Євромайдани). Основними темами для протестів у мен-
ших населених пунктах стали проблеми із затримкою соціальних 

                                                           
10  Там само. 
11  Бази протестних подій та повідомлень [Електронний ресурс] // Ана-
літичний центр "CEDOS" – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/-
protests/bazy-protestnykh-podii-ta-povidomlen. 
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виплат, корупцією, вимогами модернізації заводів та шахт12. Ва-
жливим є той факт, що більша частина населених пунктів у Лу-
ганській та Донецькій областях, у яких протягом 2013 року були 
зафіксовані протестні акції політичного та неполітичного харак-
теру, стали у 2014 році осередками сепаратистських угруповань 
«ЛНР» і «ДНР», та, як наслідок, збройних конфліктів. У таблиці 2 
наведено перелік населених пунктів Луганської та Донецької об-
ластей, де були зафіксовані акції протестів у 2013 році. 

Організаторами масових протестів часто ставали політичні 
сили – представники Комуністичної партії України (КПУ) ор-
ганізовували населення за вступ України до Митного союзу із 
Росією, Білоруссю та Казахстаном, а також проти націоналіс-
тичних рухів в областях. Партія регіонів у населених пунктах 
обох областей організовувала анти-Євромайдани, що зазвичай 
слідували за Євромайданами (останні організовувалися гро-
мадськими активістами). 

 
Таблиця 2. – Населені пункти в Луганській та Донецькій 

областях, де були зафіксовані акції протестів у 2013 році13 
 

Донецька область Луганська область 
Донецьк, Артемівськ, Авдіївка, Безімен-
не, Дебальцеве, Дружківка, Димитрове, 
Горлівка, Хажонкове-Північне, Костян-
тинівка, Краматорвськ, Красноармійськ, 
Красногорівка, Макіївка, Мар'їнка, Ма-
ріуполь, Новоазовськ, Олексієво-
Дружківка,Родинське, Садове, Сло-
в'янськ, Стаханов, Торез, Волноваха, 
Ясинувата, Єнакієве. 

Луганськ, Алчевськ, Брянка, Ізва-
рине, Краснодон, Красний Луч, 
Кремінна, Мілове,Михайлівка, 
Первомайськ, Ровеньки, Рубіжне, 
Щастя, Сіверодонецьк, Слов'яно-
сербськ,Стаханов, Станиця Луган-
ська, Старобільськ, Свердловськ. 

 

                                                           
12 Там само. 
13 Джерело: Бази протестних подій та повідомлень [Електронний ресурс] // Ана-
літичний центр "CEDOS" – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/-
uk/protests/bazy-protestnykh-podii-ta-povidomlen. 
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Події Революції Гідності, що відбулася в Україні наприкін-
ці 2013- на початку 2014 року трансформували політичну систе-
му та політичний режим держави. Вони також мали різне відо-
браження у настроях населення регіонів України щодо інститутів 
державної влади. Зокрема, жителі Донецької та Луганської облас-
тей під час досліджень громадської думки на початку квітня 2014 
року найбільшою мірою серед восьми досліджуваних областей 
вважали В. Януковича законним Президентом (12-18% опита-
них). На той час виконуючим обов’язки Президента України був 
А. Турчинов, і найменший відсоток громадян із Донецької та Лу-
ганської областей вважали інститут Президента на чолі із новим 
політиком законним (6,4% і 7,9% відповідно). Тут же спостеріга-
вся найнижчий рівень довіри та підтримки нового Уряду України 
на чолі з А. Яценюком14. Загалом, у переважної більшості жителів 
Донбасу склалося негативне уявлення про Революцію Гідності, 
Майдан та зміни державної влади. У риториці громадян побуту-
вало кілька основних ідей: 

- Майдан був антиконституційним переворотом, у резуль-
таті якого влада дісталася «хунті» – політичній групі людей, що 
взяла її революційним військовим способом. Жодної з трьох умов 
зміни президента (імпічмент, смерть, відставка) не було, а отже, 
починаючи від Турчинова, уся київська влада незаконна; 

- Майдан – повністю організована Сполученими  Штатами 
акція, у якій брали участь або проплачені активісти, або люди, 
обдурені Західною пропагандою; 

- Усі смерті й руйнування на Донбасі цілком на совісті 
Збройних сил України та українського керівництва15. 

Думку про те, що Майдан був державним збройним пере-
воротом, організованим опозицією за допомогою Заходу, на кві-
тень 2014 р. підтримували 70,5% респондентів із Донецької обла-
сті і 61,3% з Луганської області16. 
                                                           
14  Думки та погляди жителів південно-східних областей України... 
15  Непримиренні суперечності [Електронний ресурс] // Український тиждень. 
– 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://tyzhden.ua/Society/151819. 
16  Думки та погляди жителів південно-східних областей України... 
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Електоральні вподобання представників регіонів України 
також відрізняються. Перші президентські вибори у незалежній 
Україні виграв безпартійний кандидат Л. Кравчук. Однак статус 
безпартійного він здобув лише в серпні 1991 року, за кілька міся-
ців до проведення виборів. До цього він був членом КПУ і займав 
високі посади у партійному керівництві. Волевиявлення громадян 
Півдня та Сходу України 1 грудня 1991 року показало абсолютну 
підтримку Л. Кравчука. Луганська та Донецька області продемо-
нстрували високий рівень підтримки кандидату – 76,2% і 71,5% 
відповідно17. У 1994 році Донбас у порівнянні з іншими областя-
ми віддав найбільшу частку голосів виборців за Л. Кучму – теж 
безпартійного кандидата, якого, однак, пов’язували бізнесові та 
політичні зв’язки з олігархами зі Сходу України18. 88% виборців 
Луганської області проголосувало за нього, у Донецькій – 79% 
(найвищі значення результатів серед Південного Сходу та по 
Україні загалом)19. Аналогічно високою була підтримка 
П. Симоненка, кандидата на пост Президента від КПУ у 1999 ро-
ці. Важливо зазначити, що Комуністична партія співпрацювала із 
Партією регіонів та Соціалістичною партією України, зокрема у 
2006 році у Верховній Раді вони створили антикризову коаліцію. 
Під час подій на Майдані взимку 2014 року представники від 
КПУ голосували за так звані «диктаторські закони», які значною 
мірою обмежували права громадян та свободу слова в Україні. 
Вже влітку 2014 року Генеральна прокуратура України відкрила 
на П. Симоненка кримінальне провадження у зв’язку із підозрами 
у сепаратизмі та підриві конституційного устрою держави20. 

Восени 2004 року двома конкуруючими кандидатами на 
пост Президента були В. Янукович та В. Ющенко. Незважаючи 

                                                           
17  Електоральна географія 2.0 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресу-
рсу: http://www.electoralgeography.com/new/ru/category/countries/u/ukraine. 
18  Вплив цих олігархів на політику в країні у період його президентства роз-
винувся найбільше. 
19  Електоральна географія 2.0... 
20  Ліга. Досьє [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://file.liga.net/person/377-petr-simonenko.html. 
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на те, що перемогу здобув В. Ющенко, виборці з Донбасу віддали 
найбільшу кількість голосів за В. Януковича – загалом по Україні 
та південно-східних областях21: 

 

 
Рис. 6. Відсоток голосів, відданих виборцями Донбасу  

за В. Януковича на президентських виборах у 2004 та 2010 році 
 
У 2010 році В. Янукович очолив посаду Президента Украї-

ни, і підтримка його кандидатури серед виборців Донбасу теж 
була найбільшою серед інших областей. 

Колишній член Партії регіонів, а нині представник Опози-
ційного блоку М. Добкін на виборах Президента України навесні 
2014 року в сумарному підрахунку здобув невелику кількість го-
лосів за свою кандидатуру – 3,03% загалом по країні22. Такий ре-
зультат забезпечили йому виборці із Харківської (26,3%), Доне-
цької (6,8%) та Луганської (8%) областей, що виявили найбільшу 
електоральну підтримку кандидатові23. Зокрема, М. Добкін, так 
само як і П. Симоненко, підозрюється у «посяганні на територіа-
льну цілісність і недоторканність України, вчинене представни-
ком влади» за організацію З’їзду депутатів Південно-Східних ре-
гіонів України, Криму і Севастополя, що пройшов у Харкові 22 
                                                           
21  Електоральна географія 2.0... 
22  Там само. 
23  Там само. 
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лютого 2014. З’їзд поставив під сумнів легітимність рішень Вер-
ховної Ради України і заявив, що Південно-Східні органи самов-
рядування беруть на себе відповідальність за забезпечення кон-
ституційного порядку на своїй території24. Варто зазначити, що 
усі вище представлені політики пов’язані зі східними областями 
України. Л. Кучма розпочинав кар’єру у Дніпропетровську, 
П. Симоненко і В. Янукович – вихідці з Донецької області, а 
М. Добкін народився у Харкові і до 2014 року був головою Хар-
ківської ОДА. Додатковим фактором, що пов’язує політиків, є 
наявність приватного бізнесу у східних областях країни25. 

Зведені дані результатів парламентських виборів починаю-
чи із 1994 по 2014 рік (табл. 3) вказують на значну активність 
громадян Донбасу у підтримці популярних на Сході України по-
літичних сил. Мова йде про КПУ, Партію регіонів, Опозиційний 
блок26: 

Таким чином, значна частка населення Сходу та Півдня 
України демонструє практично незмінну електоральну поведінку 
та вподобання. Преференції надаються представникам Комуністи-
чної партії України (КПУ), Партії регіонів, Опозиційному блоку. 

 
Таблиця 3. – Зведені результати парламентських  

виборів за усі роки в Україні 
 

  1994 2002 2006 2007 2012 2014 2014

Область 
України 

КПУ КПУ Партія 
регіонів 

Партія 
регіонів 

Партія 
регіонів 

Опози- 
ційний  
блок 

КПУ

Луганська  46,0% 39,7% 74,3% 73,5% 57,1% 35,6% 11,9%

Донецька  35,5% 29,8% 73,6% 76% 65,1% 38,7% 10,3%

Харківська  35,5% 30,7% 51,7% 49,6% 41,0% 32,2% 8,5%

Дніпропет-
ровська  

25,6% 31,8% 45% 48,7% 35,8% 24,3% 5,3%

                                                           
24  Ліга. Досьє... 
25  Там само. 
26  Електоральна географія 2.0 ... 
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Миколаївська  38,9% 29,3% 50,4% 54,4% 40,5% 15,9% 9,2%

Одеська  28,2% 26,2% 47,5% 52,2% 41,9% 18,1% 9,0%

Херсонська  34,3% 31,6% 39,1% 43,2% 29,3% 10,4% 8,9%

Запорізька  32,0% 33,4% 51,2% 55,5% 41,0% 22,2% 9,8%

 

Луганська та Донецька області вирізняються з-поміж інших 
областей Південно-Східної України, що свідчить про істотну 
роль соціальних чинників виникнення сепаратизму на Донбасі. 
Це стосується, насамперед, негативного ставлення до вступу 
України в НАТО та ЄС, незадоволення своїм соціально-
економічним становищем, підтримка ідеї відокремлення своєї 
області (регіону) від України та ідею федералізації держави. Та-
кож було виявлено зв’язок між протестними акціями в цих облас-
тях та особливостями перебігу конфлікту на Сході. У більшості 
населених пунктів Донбасу, в яких у 2013 році були зафіксовані 
акції протестів громадян, у 2014 і 2015 році ведуться бойові дії. 
Ще однією визначальною рисою населення Донбасу є негативне 
ставлення до подій на Майдані, а також низький рівень довіри та 
підтримки органів державної влади, кабінети яких зайняли опо-
зиційні політики під час Революції Гідності. Це частково поясню-
ється тим, що традиційно до електоральних уподобань населення 
цього регіону належать політики із КПУ, Партії регіонів та Опо-
зиційного блоку, політична діяльність яких завжди мала проро-
сійський характер. 
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Соціальна природа конфліктогенності  
cучасного українського соціуму:  

дихотомія  «прогресувати» vs  
«залишити як є / повернути як було» 

  
 Єрескова Тетяна 

  
Постановка проблеми і стан її вивчення. У зв’язку з тим, 

що рівень («градус») соціальної конфліктогенності в сучасному 
українському соціумі останнім часом не лише не знижується, а й 
періодично збільшується («підігрівається»), різко збільшилася 
увага до феномену соціальної довіри1. Це й зрозуміло, адже висо-
кий рівень соціальної довіри в суспільстві прискорює соціальну 
еволюцію соціуму, яка стає помітною вже на очах буквально од-
ного покоління. Протягом 2013-2015 рр. в Україні проходили со-
ціальні зміни, які сприймалися людьми і як «незрозумілі», «за-
грозливі», і як «своєчасні», «необхідні» тощо. Проте, на нашу 
думку, можна певною мірою погодитися, що у цей період відбув-
ся певний еволюційних прорив, який вивів український соціум на 
новий рівень як у зовнішньому, так і внутрішньому соціальному 
контексті.  

Сьогодні завдяки синергетиці, в соціальних науках акцен-
тується увага на існуванні в сучасних соціумах певних фракталів 
(уявлення про фрактальність набули популярності у науковому 
дискурсі другої половини ХХ ст.). Дискретність простору, що нас 
оточує й сприймається нами як системність, тобто як більша або 

                                                           
1  Общество без доверия [Текст] / Под. ред. Е.Головахи, Н.Костенко, 
С.Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2014. – 338 с. 
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менша відокремленість одних фрагментів цього простору від ін-
ших, породжується саме його фрактальністю. Причому ступінь 
відокремленості «фракталів» один від одного визначається відс-
танню між ними (мова йде не про «відстань» у просторовому ро-
зумінні). Коли єдиний соціальний простір системи (регіону, краї-
ни, держави і т.і.) розщеплюється на множинність організованих 
підсистем, які розділяють певні «бар'єри», в якості яких можуть 
виступати світоглядні, кланові, етнічні, політичні і т.і. межі2. За 
своєю суттю, еволюційні зміни (які повинні перевести соціальну 
систему на якісно новий рівень) сприяють активізації руху пев-
них «фракталів» назустріч один одному, сприяють виникненню 
соціальній взаємодії і, як наслідок, підвищенню рівня інтегрова-
ності, соціальної довіри у соціумі. 

Однак необхідно мати на увазі певну поліваріантність соці-
альної еволюції. Саме через поліваріантність («можливість до 
мутацій») еволюційних змін на них працює практично все – як те, 
що більшість членів певного соціуму вважає «правильним», «мо-
ральним», «гідним», так і їх антиподи. Про що йдеться? Здійс-
нюючись через конкурентну боротьбу різних напрямів еволюцій-
ної мутації, соціальна еволюція передбачає не лише перемогу 
«здорових соціальних сил», а й вимагає від кожного члена соціу-
му зайняти ту чи іншу моральну позицію, працюючи на певну 
еволюційну гілку. Іншими словами, соціальна еволюція загост-
рює в суспільстві проблему морального вибору, надаючи (при-
наймні так має бути) критерії оцінки всього і вся. І як результат 
(ідеальний варіант), перемогти повинен той еволюційний напря-
мок (варіант розвитку), який забезпечить найбільшу інтенсив-
ність соціальних змін, що призведуть до інерційного поштовху й 
руху соціальної системи в бік дійсно якісних змін, здатних вивес-
ти соціальну систему на новий (можна сказати, європейський) 
рівень, до формування суспільства довіри. 

Проте говорячи про еволюційні соціальні зміни, не можна 
не враховувати й те, що під час соціальної еволюції реально погі-
                                                           
2  Хайтун С.Д. Социум против человека: Законы социальной эволюции. 
[Текст]. / С.Д. Хайтун. – М.: Комкнига, 2006. – 336 с. – C.11. 
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ршується життя людини. Про це говорили М.Бердяєв, К.Ясперс, 
П.Сорокін та ін., які заперечували саму ідею соціального «про-
гресу», яка несе людям щастя3. Якщо говорити про об’єктивні 
показники і брати макроісторію людства в цілому, відволікаю-
чись від окремих її  періодів та подій, то, напевно, соціальні ево-
люційні зміни, все ж таки покращують життя соціальної системи. 
Але якщо мати на увазі суб’єктивне сприйняття життя самими 
людьми – то навряд чи. Основна маса людей не любить зміни. 
Наприклад, Пліній Молодший, який жив у І ст. н.е., з відразою 
говорив про «любителів новизни»; кочовик, для якого міське 
життя без коня та кумису, напевно, було би жахливим й навряд 
чи він захотів би «прогресувати»; феномен «Гекельбері Фіна» 
описаний М.Твеном у романі «Том Сойєр» (тут доцільно навести 
цитату з роману, щоб зрозуміти контекст наших роздумів: «По-
кровительство вдовы Дуглас ввели Гека в светское общество – 
вернее, втянули туда, втиснули насильно… Куда бы он не повер-
нулся, оковы и барьеры цивилизации держали его в плену. Он 
чувствовал себя связанным по рукам и ногам… Не для меня это 
все… Не привык я….»4. Можна провести тотожні паралелі з сьо-
годнішньою ситуацією на Сході України. Адже конфлікт біль-
шою мірою вибухнув через бажання однієї частини соціуму 
«прогресувати» й катастрофічним небажанням (страхом, принци-
пом….) іншої частини щось змінювати у суспільному житті, щоб 
це не призвело до змін у власних звичних, повсякденних практи-
ках. Виходячи з цього, актуальність цієї проблематики полягає у 
тому, що на сьогоднішній день динаміка демократичних транс-
формацій в Україні, певною мірою, залежить не тільки від ефек-

                                                           
3  Бердяев Н.А. Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы. 
[Текст]. / Н.А. Бердяев. – М.: Мысль, 1990. – 173 с. – C.7; Ясперс К. Истоки ис-
тории и ее цель. [Текст]. / К. Ясперс. – М.: ИНИОН АН СССР, 1991. – 215 с. – 
C.91; Сорокин П.А. Социологический прогресс и принцип счастья [Текст] / П.А. 
Сорокин // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. – М.: 
Политиздат, 1992. – С. 507-513. 
4  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступу: www.555books.net/index.php?p=Priklyucheniya_Toma_Soyera. – 
Дата звернення: 23.01.2016. 
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тивності поточної політики і соціально-економічних реформ, а й 
від готовності певних соціальних груп до адекватних соціальних 
дій, які, в свою чергу, залежать від ступеня соціальної взаємодії 
між ними.   

Мета статті –  аналіз особливостей соціальної взаємодії в 
сучасному українському соціумі в період соціальних еволюцій-
них перетворень як можливого чинника вирішення соціальних 
конфліктів. 

Виклад основного матеріалу. Людям, в основній своїй 
масі, взагалі подобається їх звичне життя, до якого вони звикли 
настільки, що вже не помічають його глибинних «соціальних жа-
хів» (наприклад, корупція, свавілля влади, безкарність певних 
соціальних груп (верств), нетерпимість (соціальна, релігійна, ет-
нонаціональна, гендерна тощо), відсутність/обмеженість свободи 
слова тощо). Вони можуть лише «пожалітися» на певні відхилен-
ня від норми, які інші члени соціуму або наступні покоління мо-
жуть сприймати як соціальну катастрофу і деградацію соціальної 
системи5. 

Життєздатність соціуму багато в чому визначається здатні-
стю соціальних груп до адекватної реакції на динаміку еволюцій-
них соціальних змін. Це виражається в можливості зробити про-
гнозованими й керованими періодично виникаючі конфліктогенні 
процеси шляхом відстеження тенденцій, що намітилися в соціа-
льних діях певних соціальних груп і вживання превентивних 
профілактичних заходів6. Як відомо, проблематику соціальної дії 
увів в науковий обіг Макс Вебер. Згідно з визначенням М. Вебе-
ра, соціальними діями є такі дії, які робляться з урахуванням ак-
тивної або потенційної реакції на інших людей. У діях такого ти-
пу другий суб’єкт виявляється як адресат (до якого звернена дія)7. 
У концепції Т. Парсонса дія розглядається як одиничний акт і як 

                                                           
5  Хайтун С.Д. Социум против человека... – C. 221. 
6  Бурега В.В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели: 
[Монография] / В.В. Бурега.  – Донецк, 2005. –  171 с. – C.24. 
7  Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. [Текст]. / П. 
Штомпка: Пер. с польск. С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с. – C. 53. 
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система дій. Аналіз дії як одиничного акту пов’язаний з виділен-
ням суб’єкта активної дії і середовища, що складається з фізич-
них об’єктів, культурних образів та інших індивідів. При аналізі 
дії як системи вона розглядається як відкрита система, що підт-
римує обмін із зовнішнім середовищем, існування якого 
пов’язане з формуванням відповідних підсистем, що забезпечу-
ють виконання ряду функцій8. Дж. Г. Мід ключовим моментом 
успішної соціальної дії вважав адекватне „представлення собі 
іншого” – того, на кого спрямована певна соціальна дія9.  

Проблему соціальної взаємодії як найбільш продуктивного 
виду соціальної дії між членами соціуму розглядали П. Сорокін, 
П. Штомпка, Дж. Хоманс, Е. Гідденс та ін. На думку П. Сорокіна, 
соціальна взаємодія – це взаємний обмін колективним досвідом, 
знаннями, поняттями. На соціетальному рівні соціальну взаємодію 
можна представити у вигляді соціокультурного процесу, в ході 
якого колективний досвід передається від покоління до покоління. 
При цьому кожне покоління до отриманої в спадок суми знання 
(досвіду) додає свою частину, набуту ним протягом життя, і сума 
колективного досвіду (знання) таким чином постійно зростає10. За 
П. Штомпкою, при соціальній взаємодії соціальні групи, вступаю-
чи в контакт, вже більшою мірою розглядаються як партнери, що 
адекватно реагують на цю дію хоча б потенційно11. Дж. Хоманс 
розглядає соціальну взаємодію як складну систему обмінів, обумо-
влених способами урівноваження винагород і витрат. За допомо-
гою описаного ним феномену „соціальною взаємодією” ми тепер 
називаємо різні складні види взаємодій, наприклад, ставлення до 
влади, переговорний процес, лідерство і т.п.  

                                                           
8  Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: 
культура, личность и место социальных систем. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступa: www.philisci. univ.kiev.ua /biblio/parl.html. – Дата звернення: 
23.01.2016. 
9  Штомпка П. Социология... – C.54. 
10  Сорокин П. Кризис нашего времени [Текст] / П.А. Сорокин // Человек. Ци-
вилизация. Общество. / Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – С. 427-435. 
11  Штомпка П. Социология... – C. 64-115. 
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Проте, якщо розглядати проблеми, що стоять перед україн-
ським соціумом, то засоби та терміни їх вирішення залежать, на 
нашу думку, від того, наскільки адекватно існуюча в суспільстві 
система соціальної взаємодії  реагує на соціальні конфлікти, які 
періодично виникають (як-то зіткнення інтересів двох або більше 
соціальних груп). Ускладнення виникають саме між основними 
складовими стабільного функціонування соціуму, а саме: між со-
ціальною дією соціальних груп, які мають можливість впливати 
(політично, релігійно, економічно, культурно, соціально) на інші 
соціальні групи та процесами соціальної взаємодії у соціумі. Тоб-
то,  будь-яка соціальна дія від одних соціальних груп  так і зали-
шається соціальною дією (іншими словами, не викликає у інших 
соціальних груп бажання взаємодіяти – йти на зустріч)12. Тому 
сьогоднішнє існування українського соціуму більше нагадує ша-
хову партію – виграти у супротивника, поставивши його у безви-
хідне становище. 

На нашу думку, адекватність процесу соціальної взаємодії, 
певною мірою залежіть від ступеня довіри між різними соціаль-
ними групами у соціумі. Моніторингові дослідження щодо ефек-
тивності та динаміки соціальних змін в українському суспільстві, 
які періодично проводяться Інститутом соціології НАН України, 
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), Інститу-
том соціальних досліджень імені О.Яременка, Фондом «Демокра-
тичні ініціативи» та ін. показали, що показник довіри до певних 
соціальних інституцій між різними соціальними групами як зага-
лом по країні, так і в окремих її регіонах не можна назвати висо-
ким. А це, звичайно, впливає на збереження соціальної конфлік-
тогенності сучасного українського суспільства. 

Соціальна дія, як правило, передбачає соціальну взаємодію, 
але остання не обов’язкова. Соціальну взаємодію можна визначи-
ти як систематичні дії суб’єктів, направлені один на одного, що 
мають на меті викликати у відповідь очікувану поведінку з відно-
влення дії. Соціальна взаємодія є одним з ключових понять в со-

                                                           
12  Там само. – С. 64-138. 
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ціологічній теорії, тому що всі соціальні явища виникають в ре-
зультаті соціальної взаємодії. Процес ефективної соціальної вза-
ємодії передбачає «діалог» між соціальними групами, що по-
різному усвідомлюють свою відповідальність і участь у вирішен-
ні соціальних проблем.  

Саме соціальна взаємодія між соціальними групами й може 
виступати чинником попередження соціальних конфліктів, ви-
значати «форму» соціального діалогу, особливо у період соціаль-
них невизначеностей, який характеризується підвищеною конф-
ліктогенністю.  

Одним з визначальних чинників в забезпеченні такої мож-
ливості (ефективної соціальної взаємодії) є ціннісний контекст 
соціального діалогу, що регулює відносини між соціальними гру-
пами. На сучасному етапі суспільних трансформацій в Україні 
ступінь дієвості та спрямованості сучасних соціальних, економі-
чних та політичних перетворень вже більшою мірою залежить від 
тих соціальних груп, які мають можливість впливати на суспільне 
життя, спираючись на професійні знання, творче мислення, не-
традиційне сприйняття та інновацію13. Залишається відкритим 
питання, як визначити ці соціальні групи в українських реаліях. 
Очевидно, це мають бути певні вікові групи, наприклад, 21-30 та 
41-50 років. Акцентуація саме на цих вікових групах, як «підґру-
нтя» ефективного, динамічного розвитку будь-якої соціальної 
системи, обумовлена наступними трьома чинниками. По-перше, 
представники цих соціальних груп здатні значно впливати на пе-
ребіг трансформаційних процесів в соціумі, оскільки є основними 
носіями інтелектуального потенціалу суспільства, мають достат-
ньо велику соціальну та професійну перспективу, швидше від 
інших вікових груп опановують нові знання; по-друге, у предста-
вників цих вікових груп наявна риса, яка суттєво відрізняє їх від 
інших  − це потреба самовиразу. Причому самовираження в цьо-
му випадку розцінюється і як особисті досягнення в результаті 
активної діяльності (що характерно для представників вікової 

                                                           
13  Бурега В.В. Социально-адекватное управление...; Штомпка П. Социология... 
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групи 21-30 років), і як готовність брати участь в ухваленні скла-
дних рішень і нести за них відповідальність (що характерно для 
представників вікової групи 41-50 років). Третій чинник – це цін-
нісні орієнтації соціальної групи, які мають особливе значення в 
формуванні ступеня соціальної взаємодії. Обрані вікові групи, які 
умовно можна назвати поколіннями „дітей” та „батьків”, на наш 
погляд, хоча й мають яскраво виражені претензії одна до одної 
стосовно соціальних цінностей, пріоритетів, потреб, але одночас-
но, за демографічною структурою, є представниками одного по-
коління14.  

Що стосується форми соціального діалогу, то сьогодні в 
українському соціумі спостерігається три основні її варіації – згода 
(у вигляді добровільної відданості соціальним реаліям); включе-
ність (у вигляді можливості вільного виразу думок, але, переваж-
но, ці думки сприймаються лише як «соціальний фон»); участь (у 
вигляді реалізації зацікавленими соціальними суб'єктами власних 
задумів у дії)15. Домінування у суспільстві певної форми соціаль-
ного діалогу й обумовлює характер, динаміку, спрямованість, про-
сторові та часові межі соціальної конфліктогенності.  

Охарактеризуємо далі соціальний зміст означених вище ва-
ріацій. 

У період соціальних невизначеностей (коли члени соціуму 
повинні робити особистий вибір між «прогресувати» та «залиши-
ти як є / поверніть як було») соціально домінуючі у суспільстві 
групи «наполягають» на тому, щоб відданість існуючим соціаль-
ним реаліям (незважаючи на складнощі, протиріччя тощо практи-
чно у всіх сферах життєдіяльності соціуму) стала пріоритетом. 
Шляхом «згоди» соціальна більшість охоче виказує цю відда-
                                                           
14  Покоління  – субнаселення, сукупність осіб, що народжені в один і той же 
період часу, одночасно проживали своє життя, стали свідками одних важливих 
історичних подій, що знайшло вираз в їх переконаннях, нормах та цінностях, а 
також створило відчуття спільності долі [8, с. 182; 12, с. 432].  
15  Форми соціальної взаємодії визначені на підставі теорії комунікації С.Дітца 
[див.: Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. [Текст] / Э. Гриффин. - 
Пер. с англ. Науменко А.А. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. –  С. 375-
393]. 
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ність, не отримуючи навзаєм практично ніяких еволюційних змін. 
Тобто соціальний діалог у вигляді «згоди» характеризує такий 
стан соціальної взаємодії у суспільстві, коли у певних соціально 
спрямованих  ситуаціях й процесах (політичних, економічних, 
культурних, світоглядних, етнонаціональних тощо), члени соціу-
му активно, хоча й несвідомо, діють згідно з інтересами інших у 
ілюзорній спробі переслідувати свої власні інтереси (іншими сло-
вами, приносять себе у жертву»16. Це стає можливим за рахунок 
процесу, який С.Дітц називає «систематично викривлена комуні-
кація». Систематичне викривлення комунікації здійснюється не-
помітно для членів соціуму. Коли це відбувається, очікування й 
норми в умовах соціальних невизначеностей обмежують те, що 
можна відкрито виразити або навіть подумати. Члени соціуму 
«обманюють себе», вважаючи, що вони взаємодіють вільно, тоді 
як насправді їм доступні лише певні варіанти. У цьому випадку 
будь-які розмови про ставлення до влади повинні передбачати 
підтвердження status-quo, відновлюючи, таким чином, організа-
ційну ієрархію, а не критикуючи її. Реальні прогресивні, еволю-
ційні зміни у такому контексті неможливі, проте систематично 
викривлена комунікація сприяє мінімізації соціальної конфлікто-
генності. Цей процес може проходити різними шляхами. Напри-
клад, певні соціальні групи у соціумі можуть бути класифіковані 
як «позбавлені права» висловлюватися з соціально важливих пи-
тань. Такі обмеження можуть бути названі «природними» задля 
запобігання подальшої ескалації соціального конфлікту. Описана 
соціальна практика у суспільній свідомості найчастіше дорівню-
ється до «здорового глузду», але без чіткого розуміння, що кому-
нікація «продукує», а не «відображає» реальність, члени соціуму 
так і будуть несвідомо погоджуватись з домінуючою (на певний 
період перебігу соціальних подій) точкою зору. 

«Включеність» (у вигляді вільного висловлювання ідей 
зацікавленими у активізації соціального діалогу сторонами, які 
                                                           
16  Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. [Текст] / Э. Гриффин. - 
Пер. с англ. Науменко А.А. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. – 688 с. – 
C. 382. 
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можуть або не можуть вплинути на перебіг соціальних подій) як 
форма соціального діалогу передбачає, щоб соціальні спільноти, 
яких стосуються певні події соціальної реальності, мали можли-
вість відкрито обговорювати ці питання й мали би право голосу 
(впливу) щодо остаточного їх вирішення. Проте (за С.Дітцом), 
право голосу – це не просто участь у обговоренні актуальних со-
ціальних питань. Це означає вираз інтересів, який формується 
вільно й відкрито, так само як і представлення цих інтересів у 
прийнятті відповідних управлінських рішень.  

«Участь» (у вигляді демократії зацікавлених сторін) як 
форма соціального діалогу передбачає такий процес соціальної 
взаємодії, коли всі зацікавлені у розв'язанні соціального конфлік-
ту домовляються про умови впливу  на перебіг соціальних подій 
та відкрито приймають спільні рішення. Іншими словами, така 
форма соціального діалогу передбачає наявність соціальних груп, 
які не лише мають бажання (амбіції, латентні мотиви), а й здатні 
брати на себе відповідальність за еволюцію соціальної реальнос-
ті. Така практика соціального діалогу передбачає формування у 
суспільній свідомості іншого розуміння, сприйняття (ставлення) 
до поняття «відповідальність за суспільство». Адже «відповіда-
льність за суспільство» – це не автоматичний привілейований 
додаток до певних посад, соціальних статусів, соціальних ролей. 
Виявлення та визначення соціальних сил, яким члени соціуму 
довіряють відповідати за своє суспільство, повинно здійснюва-
тись шляхом соціальної взаємодії всіх зацікавлених сторін (такий 
собі «соціальний тендер довіри»). Звичайно, можна сказати, що 
ми це робимо під час виборів різного рівня. Проте суттєва від-
мінність полягає в тому, що «участь» (як форма соціального діа-
логу) передбачає  побудову соціальної взаємодії між усіма заці-
кавленими сторонами не на засадах протистояння, взаємних зви-
нувачень, перекладання відповідальності (на кшталт відомої 
української приказки – «гей, малий, скажи малому, хай малий 
малому скаже, хай малий теля прив'яже), а на засадах бажання 
домовлятися, спільного бачення певного соціального майбутньо-
го, бачення ефективного, конструктивного шляху розвитку суспі-
льства й держави. 
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Проекція згаданих вище моделей соціального діалогу на 
ставлення в українському суспільстві до конфлікту на Сході 
України, показує, що в українському соціуму домінує соціальний 
діалог у формі «включеності» різних соціальних груп у цей про-
цес. З одного боку, усі зацікавлені соціальні групи мають право  
виражати власне ставлення до подій, які відбуваються, відкрито 
давати їм оцінку. З іншого, на сьогодні право «на вираз власних 
поглядів» на проблему Сходу України стає для більшості членів 
соціуму більш важливим, ніж право «мати вплив» на припинення 
конфлікту. Безумовно, такий соціальний діалог дає можливість 
«проблемним», потенційно конфліктогенним соціальним групам 
(учасники АТО, внутрішньо переміщені особи та ін.) «випустити 
пару» – заявити про власні бажання, порекомендувати альтерна-
тивні шляхи вирішення проблем, задекларувати власне бачення 
процесу вирішення конфлікту. Проте, є загроза того, що коли 
«проблемні» члени соціуму усвідомлюють, що їх погляди, інте-
реси, бачення не представлені (не враховуються) при вирішенні 
соціальних проблем – вони починають сприймати все, що відбу-
вається у суспільстві з сарказмом, недовірою, агресією, апатією 
тощо. Загроза полягає у тому, що виникає ефект «замкненого ко-
ла» - соціальний конфлікт проголошується «складним», «багатоа-
спектним», «таким, що не має прийнятного для усіх шляху вирі-
шення», і як наслідок – «заморожується».  

 
Висновки 

Спираючись на теорії соціальної взаємодії М. Вебера, 
Т. Парсонса, П. Штомпки, концепцію комунікації С.Дітца, може-
мо констатувати, що соціальна природа конфліктогенності сучас-
ного українського соціуму «лежить» у площині «соціальна взає-
модія – соціальний діалог – соціальна довіра». Ефективна (конс-
труктивна) соціальна взаємодія між певними соціальними група-
ми (особливо тими, які мають можливість та бажання активно 
впливати на суспільні процеси) призводить до становлення нових 
соціальних відносин, які в свою чергу формують можливості со-
ціального діалогу між ними, а той, у свою чергу, впливає на ево-
люцію (прогресивне реформування) структурної організації сус-
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пільства, що (за Е. Гідденсом) є обов’язковою умовою стабільно-
сті соціуму, зниження його потенційної соціальної конфліктоген-
ності (особливо в умовах ситуації соціальних невизначеностей).  

Формування адекватного механізму та форми соціальної 
взаємодії, на наш погляд, може викликати відповідні зміни в пев-
ній соціальній спільноті або в суспільстві в цілому, позитивно 
впливаючи на інші соціальні групи, що в свою чергу сприятиме 
формуванню найбільш продуктивного виду соціальної взаємодії 
для зниження потенційної соціальної конфліктогенності сучасно-
го українського соціуму. 

Для ефективного вирішення конфлікту на Сході України в 
українському суспільстві необхідний такий соціальний діалог, 
який би позбавив домінуючі у політикумі сили стереотипного 
розуміння, що всі заяви членів соціуму – це просто «думка» (на 
власному прикладі ми вже переконалися, що це призводить до 
припинення соціального діалогу і посилення стану соціальної 
конфліктогенності у суспільстві, на кшталт гоббсівської війни 
«всіх проти всіх») та сприяв чіткому визначенню домінанта в ди-
хотомії «прогресувати» - «залишити як є / повернути як було». 

 
 
 

Повсякденне життя українських горо-
дян сьогодні та в умовах війни  

у 1917-1920 рр.: аналогії сприйняття 
  

 Попов Вячеслав 
  

Будь-які аналогії – поняття відносне, але важко втриматися 
від порівняння ситуацій, хоча й розділених, по суті, цілим століт-
тям, але часто співпадаючих буквально до дрібниць. Люди у 
будь-яких обставинах змушені організовувати свою повсякденну 
життєдіяльність, і технології цієї організації, хоча й залежать від 
стану суспільства на даному конкретному етапі, як з'ясувалося, в 
основі своїй мало змінюються з часом. Соціально-економічна ка-
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тастрофа, викликана революцією та громадянською війною 1917-
1920 рр. в Україні, змусила обивателів, виявляючи чудеса винахі-
дливості, шукати шляхи, часом несподівані, для задоволення ба-
зових потреб. У подібній ситуації опинилося населення сходу 
України у 2014-2015 рр., і його повсякденне життя до тепер час 
багато в чому нагадує реалії сторічної давнини. Актуальність 
проблеми полягає в можливості, користуючись досвідом наших 
попередників, розширити розуміння причин, що викликали про-
цеси, які ми спостерігаємо сьогодні, та спробувати розробити ре-
цепт протидії подібним процесам надалі. 

Метою статті є порівняння окремих аспектів повсякденно-
го життя міського населення України у 1917-1920 рр. та у тепе-
рішній час, в умовах збройного протистояння, соціальної кризи, 
та невизначених перспектив. Для реалізації поставленої мети пе-
редбачається вирішення наступних завдань: 

- визначити особливості поведінки населення великого міс-
та в умовах тривалих бойових дій; 

- охарактеризувати форми реалізації основних потреб лю-
дей в умовах управлінського хаосу; 

- порівняти здатність пересічних громадян до самооргані-
зації на різних стадіях суспільного розвитку. 

Розглянемо коротко особливості поведінки мешканців ве-
ликих міст – Києва, Харкова, Катеринослава – у 1917-1920 рр., та 
населення Донецька у 2014-2015 рр. І тоді, й сьогодні вуличні бої 
нечасто розгорталися у великих містах, війна для них полягала в 
артилерійських обстрілах різної тривалості та інтенсивності. Ва-
жким випробуванням для киян став наступ більшовиків у січні 
1918 р. Після десятиденного обстрілу «нерви в усіх виявилися 
потріпаними до останньої міри, всім набридла ця постійна загро-
за безглуздої смерті, всі гаряче бажали того чи іншого кінця»188. 
Але вже восени того ж року, при облозі міста петлюрівцями, на-
селення «так звикло до артилерійської стрілянини, що, не помі-

                                                           
188  Лейхтенбергский Г.Н. Воспоминания об «Украине». 1917-1918. – Берлин: 
Детинец, 1921. – 52 с. – С. 18. 
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чаючи пострілів гармат, публіка гуляла, сміялася, ходила в кіне-
матографи, спекулювала, обідала, спала й взагалі поводилася так, 
нібито нічого не відбувалося»189. 

Для Донецька 2014-2015 рр. про «звичку» до обстрілу варто 
говорити тільки по відношенню до мешканців центральних райо-
нів міста. Жителям більш віддалених районів, які постійно пере-
бували на лінії вогню, звикнути до стрільби було неможливо. 

У минулому столітті одна з киянок записала в щоденнику, 
що не було городянина, який не міг би «відрізнити постріл від 
розриву, і навіть той сорт зброї, з якого стріляють»190. У Донбасі 
практично всі, включаючи дітей, теж стали такими фахівцями, 
розрізняти «запуск» та «приліт» навчилися за лічені дні, визнача-
ти вид зброї змогли дещо пізніше. 

Поведінка мирних обивателів в очікуванні бойових дій та-
кож не зазнала змін. Коли в січні 1918 р. більшовики почали об-
стріл Києва, «перелякане населення кинулося до підвалів»191. У 
1919 р. кияни іноді шукали у своїх квартирах найбезпечнішу кім-
нату, і закривали вікна матрацами192, але частіше знову-таки спу-
скалися у підвали193. У Донецьку люди заклеювали вікна на-
вхрест скотчем, закладали їх штабелями книг, але, звичайно ж, 
тільки перебування в підвалі могло гарантувати більш-менш сер-
йозну безпеку. Те, що у великих будинках перебувати під час об-
стрілів безпечніше, на відміну від будівель приватного сектора, 
підтвердили й наші предки з 1919 р.194, і сучасники. Звичайно, 
якщо не йдеться про багатоповерхові будинки, які опинилися в 
епіцентрі бойових дій. Наприклад, район під назвою «Октябрьс-
                                                           
189  Державний архів Російської Федерації (ДАРФ), ф. 5881, оп. 2, спр. 232. 1918 
р. – 98 арк. – Арк.89. 
190  Очерки жизни в Киеве в 1919-1920 гг. // Архив русской революции / [издан-
ный Г.В. Гессеном]. – М.: Терра-Политиздат, 1991. – Т. 3. – 274 с. – С. 219. 
191  Могилянский Н.Н. Трагедия Украины (из пережитого в Киеве в 1918 году) / 
Н.Н. Могилянский // 1918 год на Украине. Серия «Россия забытая и неизвест-
ная. Белое движение». – М.: Центрполиграф, 2001. – 414 с. – С. 30. 
192  Очерки жизни в Киеве в 1919-1920 гг... – С. 219. 
193  Там само. – С. 225. 
194  Там само. – С. 226. 
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кий» у Донецьку спорожнів одним з перших, через безпосередню 
близькість до аеропорту. Але, за розповідями, деякі домовласни-
ки організовували у власних дворах урочисті застілля з різних 
приводів, навіть в умовах безперервної стрільби. 

Така відчуженість від подій та безмежний фаталізм дуже 
схожі на епізод з 1919 року, коли білогвардійці зайняли одне з 
українських містечок і їх командир, полковник А.В. Туркул, був 
запрошений на іменини. «Ми подякували господаря і, можна ска-
зати, прямо з бою увійшли в залу, повну виряджених домашніх та 
гостей. Горіли всі лампи, стіл стояв, повний страв, солінь, варен-
ня, з горою кулеб'яки посередині. Дивно мені стало: на вулиці ще 
ходить перекатами згасаюча стрілянина, у темряві на підводах 
кашляють та стогнуть поранені, а тут люди святкують у достатку 
мирні іменини, як нібито нічого не сталося ні з ними, ні з усіма 
нами»195. 

Події 1917-1920 рр. свідчили про поступове наростання 
кризи. Якщо у 1919 р. «населення ще не встигло зголодніти та 
опуститися»196, то у 1920 р. «убозтво й здрібніння життя виража-
лися в тому, якими важливими подіями почали видаватися, зда-
валося б, вкрай звичайні речі»197. Люди «жили день у день – у 
всіх сенсах, ходили мертвими вулицями міста, дивилися на ви-
снажені й тупі обличчя перехожих»198. Київська студентка поді-
лилася зі своїм щоденником враженнями від більшовицького ре-
жиму: «У нас все сумніше й сумніше, життя дорожчає, утиски 
збільшуються, всі ходять якісь налякані»199.  

                                                           
195  Туркул А. В. Дроздовцы в огне. Картины гражданской войны 1918-1920 гг. 
[Электронный ресурс] / А.В. Туркул. – Режим доступа: 
http://xxl3.ru/belie/turkul/02.htm. 
196  Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний / А.А. Гольденвейзер // 
Архив русской революции / [изданный Г.В. Гессеном]. – М.: Терра-Политиздат, 
1991. – Т. 6. – 364 с. – С. 254. 
197  Там само. – С. 301. 
198  Там само. – С. 303. 
199  Дневник и воспоминания киевской студентки (1919 – 1920 гг.) // Архив 
русской революции / [изд. Г.В. Гессеном]. – Берлин: Изд-во «Слово», 1924. – Т. 
15. – 345 с. – С. 211. 
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У Донецьку зміни на гірше також накопичувалися з місяця 
в місяць. Ставало менше автомобілів на вулицях, зникали випад-
кові перехожі, у вечірній час люди намагалися не виходити з до-
му. Сьогодні місто порожніє ще завидна, о шостій вечора людей 
на вулиці приблизно стільки, скільки до війни бувало опівночі. 

Як і для сучасного Донецька, для Києва у 1919 р. були ха-
рактерні проблеми в аптеках. У щоденнику студентки йдеться 
про те, що її знайомий «тяжко хворий, і його дружина продає 
останнє для покупки ліків, які неймовірно дорогі, і їх починає не 
вистачати»200. Сучасні черги за гуманітарною допомогою нага-
дують карткову систему громадянської війни, при якій «щоранку 
обивателі шикувалися за продуктами»201. У березні 1918 р. Хар-
ків відвідав московський літератор О.С. Серафимович. Його вра-
зили довгі черги за хлібом: «Стають з години, дванадцятої ночі, а 
отримують пізнім ранком свій пайок, та й то не всі – не виста-
чає»202. 

А ось як жив Харків за білогвардійців: «Околиці засинають 
чуйним сном. Вулиці абсолютно безлюдні. Крізь рідкісні промі-
жки між поривами вітру ляскають то близькі, то далекі постріли з 
гвинтівок. Після кожного близького пострілу запізнілий перехо-
жий швидко та не оглядаючись долає коротку відстань до най-
ближчого значного предмету, щоб сховатися. Зупиняється, пере-
водить дух, і, дочекавшись моменту, зривається й біжить далі»203. 

З побутової точки зору великі міста на сході України сьо-
годні майже не стикаються з проблемами, характерними для 
1917-1920 рр. Ушкодження комунікацій досить швидко виправ-
ляються комунальними службами, споживачі справно отримують 
у свої квартири газ, воду та електрику. У супроводі близької ка-
нонади по приватному сектору спокійно їздить сміттєвоз, інспек-
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тори відповідних служб перевіряють показники газових, електри-
чних та водяних лічильників. Взимку 2014-2015 р. у більшості 
районів Донецька практично жодного разу не відключалося опа-
лення. Звичайно, у зруйнованих містах, таких, як Дебальцеве, по-
всякденне життя дуже походить на спогади сучасників громадян-
ської війни: «Водопровід діє лише зрідка, так що ми повинні тя-
гати воду відрами з найближчих колодязів; дрова стоять сто руб-
лів пуд, їх пиляють студенти, а так як залізні печі дуже малі, то у 
всіх сім'ях чоловіки зайняті рубанням дров на дрібні шматки»204. 
Кореспондент «Південного краю» ділився своїми враженнями у 
грудні 1918 р.: «Люди мають дивовижну здатність пристосувати-
ся до обставин. Нинішній обиватель не завжди навіть повірить, 
що був час, коли навколо нього був достаток. Треба думати, що 
межа пристосованості ще не перейдена»205. 

Незважаючи на масове невдоволення, обивателі періоду 
громадянської війни 1917-1920 рр. мовчали: «Організовується 
влада, сиплеться наказ за наказом. Ми готові чекати, чекати до 
нескінченності, поки хтось – все одно хто – тільки не ми самі, 
звільнить нас»206. 

Де війна, там і евакуація. У 1917-1920 рр. обивателі з вели-
кими труднощами приймали рішення про виїзд, довго сумнівали-
ся і мріяли повернутися. У лютому 1919 р. київська студентка 
залишилася у місті, яке зайняли більшовики: «Що можуть зроби-
ти тихим, сумирним людям, які нікого не чіпають і політикою не 
займаються?»207. Коли в грудні 1919 р. більшовики повернулися 
знову, то майже всі знайомі київської студентки поїхали. «Зали-
шилися або ті, які мають маленьких дітей та старих батьків, або 
ті, які примирилися з більшовизмом, як примиряються зі смертю: 
адже від неї не втечеш» 208. 
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За влучним зауваженням київського адвоката О.О. Гольде-
нвейзера, «оптимісти спрямовувалися до Одеси, песимісти пря-
мували відразу до Берліну», причому і ті, й інші, виїжджали з Ки-
єва «всіма способами та шляхами, за великі гроші і за великі ха-
барі»209. Земський діяч Оболенський описав обстановку у Севас-
тополі перед евакуацією 1920 р.: «Обивателі стривожилися. Лю-
ди більш заможні нашвидку ліквідували справи і їхали за кордон, 
інші понуро очікували розгортання подальших подій»210. 

Сьогодні телебачення, газети, соціальні рясніють історіями 
про вимушених переселенців, як із сумним, так і зі щасливим кі-
нцем. Відомі проблеми з пошуком житла та роботи, з реєстрацією 
та отриманням допомоги. У 1917-1920 рр. сумні історії явно пе-
реважали. Влітку 1918 р. одна з провінційних газет писала: «Зу-
стрічаєш розгублену фізіономію, і не помилишся у припущенні, 
що це біженець». Вільного житла в місті не залишилося, все за-
йняли переміщені особи. Через їх наплив злетіли ціни. «Кімната, 
що коштувала раніше 50 карбованців, йде за 200-300, а маленькі у 
20-25 тепер йдуть за 70-100»211. У Києві люди, щоб знайти дах 
над головою, надягали великі плакати з написом «Шукаю кімна-
ту», і ходили з ними по вулицях. «Третього дня з таким плакатом 
розгулював Хрещатиком прекрасно одягнений пан у кашкеті ін-
женера»212. Академік В.І. Вернадський навесні 1920 р. узагальнив 
настрої людей, які роками пересувалися країною: «Навкруги всі 
втомилися. Жахливо жити без кута. Майже без речей, все у чу-
жих, або зсунуті в «ущільнених квартирах». Люди, нарешті, по-
чинають знемагати від такого життя» 213. 
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І сьогодні, їдучи та знову повертаючись додому, багато 
громадян України протягом майже двох років неодноразово про-
їжджали через блокпости і стикалися з численними труднощами, 
пов’язаними, у першу чергу, з встановленням пропускного режи-
му. Отримання перепусток виявилося пов’язаним з неймовірною 
бюрократичною тяганиною. Так само, коли в березні 1918 р. був 
закритий кордон з Росією, отримати перепустку на його перетин 
можна було тільки з «особливого дозволу» радянського консула у 
Харкові, місцеперебування якого нікому не було відоме214. Перед 
евакуацією Одеси у 1920 р. сім'ї багатьох вищих чиновників були 
завчасно відправлені до Варни. «Це стало відомим всьому місту й 
викликало паніку. Особи, які завідували евакуацією, брали хабарі 
за надання місць на пароплавах»215. 

Кілька разів доводилося чути й спостерігати особисто, як 
на донецьких блокпостах ополченці намагалися затримати деяких 
пасажирів, іноді за сміховинними приводами. Супутники зазви-
чай не втручалися, але їх мовчазне співчуття відчував водій мар-
шрутки і не поспішав їхати, навіть якщо йому давали команду 
люди з автоматами. Автобус, що не рухався, впливав на правоо-
хоронців заспокійливо, і затриманих, як правило, відпускали. 
Взимку 1918-1919 рр. юнкер Яконовський у Кременчузі потрапив 
у подібну ситуацію, але тут пасажири повели себе набагато акти-
вніше: «На ходу ми влетіли до першої теплушки, яка вже була 
наповнена людьми. Перед вагоном стоїть солдат без погон з гви-
нтівкою та багнетом: «Що ви, товариші, матросами будете?» Я 
кидаю йому: «Які матроси? Ми – кадети ». Він раптом вирішу-
ється: «A нумо, злізай, товаришу! Документи покажіть». Але рап-
том весь вагон закричав, затупотів ногами. Кулаки повисли у по-
вітрі: «Жити людям не даєте! Залиш пацанів! Ми тобі покажемо 
документи!» Паровоз весело свиснув, і ми раптом поїхали. Дуже 
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можливо, що машиніст – свідок цієї сцени, прискорив відхід пої-
зда»216. 

До червня 2015 р. проїзд без перепустки був, у принципі, 
можливий, але за свідченнями учасників таких поїздок, це була 
лотерея, і результат залежав від того, наскільки ліберальною ви-
являлася чергова зміна на блокпосту. Влітку 1919 р. червоноар-
мійські розвідники промандрували від червоних до білих та по-
вернулися назад. В одному з сіл під Полтавою вони дочекалися 
приходу білих, а до своїх вдалося дістатися на звичайному поїзді 
«Харків-Курськ», який проїхав просто через лінію фронту. «Пе-
репусток та дозволів ніде не доводилося отримувати»217. 

Сьогоднішня заборона на переміщення через лінію розме-
жування продовольчих товарів нагадує існуючу при гетьмані 
Скоропадському практику заборони вивезення товарів з окремих 
регіонів «для припинення спекуляції»218. Коли група продавців у 
Сумах була затримана під час посадки у вагони, «за відсутність 
дозволу на вивезення товарів», затримані пояснили, що їм «вигі-
дніше ризикувати конфіскацією товарів у дорозі, ніж звертатися 
за отриманням дозволу до комісії - так дорого воно обходило-
ся»219. Київська студентка кілька разів передавала знайомим до 
Москви цукор, але отримати його там жодного разу не вдалося, 
тому що люди, які везли посилки, завжди розповідали, що у них 
їстівне конфіскували220. 

Люди, змушені подорожувати у не зовсім зручний для цьо-
го час, сьогодні іноді досягають мети кружними шляхами; існує 
можливість проїхати з Луганська й Донецька до Харкова через 
Російську Федерацію. Весною 1918 р. з тим же зіткнувся харків-
ський митрополит Антоній, який, «через відсутність сполучення 
між Москвою і Харковом», їхав «з дуже великими незручностями 
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і ускладненнями», цілих шість днів, з яких три – «у звичайному 
товарному вагоні»221. 

У наш час, зіткнувшись з організаційними та фінансовими 
труднощами, мешканці Донецька та інших населених пунктів за 
лінією розмежування, теж почали шукати способи вирішення 
своїх проблем. З осені й до сьогодні 2014 р. популярним є так 
званий «пенсійний туризм» – масовий виїзд літніх людей у міста, 
підконтрольні українській владі для оформлення соціальних пен-
сійних виплат. Дуже швидко зорганізувалися водії, що доставля-
ли поза розкладом всіх нужденних у Запоріжжя або Маріуполь, і 
в той же день повертали своїх пасажирів додому. Виникли посе-
редники, що займали для пенсіонерів чергу у соцзабезі й гаранту-
вали обслуговування протягом одного дня. Організувався бізнес, 
пов’язаний з реєстрацією в українських містах, коли господар 
квартири за помірну плату був готовий підтвердити проживання 
переселенця на його житловій площі. 

Пропускна система теж спричинила появу цілої мережі пун-
ктів, в основному в тому ж Донецьку, які організовували у найко-
ротші терміни оформлення перепусток через лінію розмежування, 
знову-таки, за доступною ціною. Ті, хто не наважувався особисто 
залишати місто для отримання пенсії, міг доручити цю процедуру 
спеціальним гінцям, за певний відсоток від загальної суми. 

Ця громадська самодіяльність сьогоднішнього дня викли-
кає аналогії з цілою низкою спроб вирішувати подібні життєві 
проблеми у 1917-1920 рр. Так, за свідченням катеринославського 
викладача Ігреньова, коли у 1919 р. сфера освіти залишилася без 
грошей, для оплати праці співробітників був знайдений наступ-
ний вихід: «Окремі установи посилали своїх ходоків до Харкова і 
Києва, й найбільш розторопні з них поверталися з грошима»222. 
Н.А. Теффі згадувала, як у 1918-1919 рр. «з’явилися діловиті па-
ни, що снували їм одним відомими шляхами з Москви на південь 
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і назад. Щось провозили, щось привозили. Іноді люб’язно пропо-
нували доставити що-небудь із залишених у Петербурзі чи Моск-
ві речей, відвезти гроші родичам. Дивні це були пани»223. 

Князь Є.М. Трубецькой, опинившись на кордоні Росії з 
Україною, помітив, що все прикордонне містечко «промишляло 
перевозом біженців через кордон». Багато приватних будинків 
перетворилися на постоялі двори. «Господарі брали з постояльців 
великі ціни й рекомендували погоничів, які знали, як провезти 
повз більшовиків». Трубецького познайомили з «фахівцем», який 
«влаштовував переїзди під охороною матросів, супроводжуючих 
підводи»224. 

Для всіх урядовців періоду 1917-1920 рр. однією з гострих 
проблем був дефіцит грошової готівки, на який до переходу на ро-
сійську валюту посилалося і сьогоднішнє керівництво самопрого-
лошених республік. Наприклад, при гетьмані «ціла армія земських 
службовців» залишилася «з порожнім гаманцем і з порожнім шлун-
ком», і розпродавала «домашній скарб». Земська управа реагувала 
на це лише обіцянками, посилаючись на «відсутність грошових зна-
ків»225. В останні дні перебування при владі Директорії Харківська 
міська управа змогла виплатити платню міським працівникам лише 
за половину січня, знову-таки, виходячи з наявної готівки каси226. 
Ігреньов згадував, як відсутність у Рад достатньої кількості грошей 
залишила співробітників всіх навчальних закладів без платні з січня 
по травень 1919 р.227. Те, що «грошових знаків» також не було для 
виплат робітникам, підтверджувала інформація з Щербинівського 

                                                           
223  Тэффи Н. А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания / Н.А. Тэффи. – М.: 
Политиздат, 1991. – 445 с. – С. 398. 
224  Трубецкой Е. Н. Из путевых заметок беженца / Е.Н. Трубецкой // Архив 
русской революции / [изданный Г.В. Гессеном]. – Берлин: Изд-во «Слово», 
1926. – Т. 18. – 319 с. – С. 139. 
225  Южный край. – 8 сентября 1918 г. 
226  Там само. – 4 января 1919 г. 
227  Игренев Г. Екатеринославские воспоминания (август 1918 – июнь 1919 г.) / 
Г. Игренев // Архив русской революции / [изданный Г.В. Гессеном]. – М.: Тер-
ра-Политиздат, 1991. – Т. 3. – 274 с. – С. 241. 
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району (Донбас), де існувала заборгованість за два місяці – березень 
та квітень 1919 р.228. 

Шкільні вчителі, які кілька місяців не отримували грошей, 
придумали спосіб заробити. Вони «почали проявляти по відно-
шенню до учнів виняткову суворість і вимогливість, в результаті 
чого більшість учнів почали брати у них приватні уроки на до-
му»229. Учні не залишалися у боргу й вимагали «люстрації» най-
більш, з їхньої точки зору, одіозних викладачів: «У залізничному 
училищі як був старий режим, так і залишився. Учнів змушують 
вивчати Закон Божий, змушують писати письмові відповіді без 
чернеток. Француженка змушує обов'язково вчити французьку 
мову. Взагалі викладачі ставляться до учнів дуже погано. Проси-
мо звільнити вчителя арифметики»230. 

Люди зі зброєю, у камуфляжі, з безліччю нашивок, шевро-
нів, а тепер ще й бойових нагород теж мають свої аналоги в ми-
нулому. Популярність камуфляжу сьогодні перегукується, на-
приклад, з історією, яку розповів В. Кравченко у своїх мемуарах. 
В одній з груп, які називали себе «червоними», він помітив лю-
дину у морській формі й дізнався, що моряк цей – не справжній, а 
форму надів тому, що вона «додавала революційної поваги»231. 
Наявність відповідних аксесуарів відкривала перед їхніми влас-
никами нові можливості, як, наприклад, у Одесі в 1917 р.: «Дос-
татньо було оголосити себе представником трудового народу, 
начепити червоний бант і, надуваючи щоки, заходити до навко-
лишніх магазинів, збираючи данину на світову революцію з пе-
реляканих торговців»232. У Севастополі відбувалося щось подіб-
не: «Зважаючи на те, що конфіскуються предмети розкоші – ажу-

                                                           
228  РДАСПІ, ф. 71, оп. 35, спр. 62. 
229  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. 
– Москва-Петроград: Гос. изд-во, 1923. – 75 с. – С.52. 
230  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, 
ф. 4342, оп. 1, спр. 57. – Арк.9, 9 зв. 
231  Кравченко В. Я вибрав волю. Особисте й політичне життя совєтського уря-
довця / В. Кравченко ; [пер. з англ. М. Гетьман]. – Торонто – Канада: Друкарня 
«Українського робітника», 1948. – 493 с. – С. 16. 
232  Шкляев И. Н. Одесса в смутное время / И.Н. Шкляев. – Одесса: Изд. центр 
«Студия «Негоциант», 2004. – 158 с. – С.30. 
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рні панчохи, шовк, оксамит, можна припускати, що робиться це 
самовільно. Був ряд випадків, коли речі добувалися силою зброї – 
вриваються до магазинів люди, приставляють револьвери до чола 
й таким способом отримують цукор, взуття та інші речі»233. 

Традиційним для таких періодів в історії була поява самоз-
ваних загонів охорони порядку на міських вулицях. Київська сту-
дентка помітила, що такі загони виникають при будь-якому без-
владді: «У таких випадках з’являються якісь невідомі молоді лю-
ди з пов’язками на руках. Грабують вони самі, або захищають від 
грабіжників, в точності нікому не відомо. Найкраще - це намага-
тися їх уникати»234. 

Цікаві асоціації викликає характеристика, яку дав В. Крав-
ченко політичній ситуації у 1917-1920 рр.: «Кожна нова влада 
називала попередників «бандитами», а незабаром так само нази-
вали і її саму»235. 

Багато подій майже столітньої давності сприймалися їх сві-
дками, як випадкове непорозуміння, незрозуміле, з точки зору 
здорового глузду, відхилення історичного процесу. Люди мріяли 
про заспокоєння збаламученої країни, чекали миру та порядку, 
вірили в швидке позбавлення від лиха, обманювалися й вірили 
знову. На початку кожного нового року люди, як завжди, з наді-
єю дивилися у майбутнє: «Дев’ятсот сімнадцятий був роком кро-
ві й смерті, а дев’ятсот вісімнадцятий стане роком відродження 
живого життя для людства»236. У жовтні 1918 р. харківський про-
фесор Шміт оптимістично писав: «Настала остання важка зима: 
до майбутньої зими, якщо ми самі не отримаємо виробництво, 
нам надішлють з-за кордону все, що потрібно»237. 1 січня 1919 р. 
ялтинський обиватель записав у щоденнику: «Сьогодні за новим 
стилем Новий рік. Цікаво, що станеться за рік. Невже все ще бу-
демо займатися громадянською війною?»238. 
                                                           
233  Вольный Юг (Севастополь). – 12 января 1918 г. 
234  Дневник и воспоминания киевской студентки... – С.226. 
235  Кравченко В. Я вибрав волю... – С.11. 
236  Вольный Юг (Севастополь). – 12 января 1918 г. 
237  Последние новости (Киев). – 2 января 1918 г. 
238  Дневник обывателя. А.В. (26 июля 1918 г. – 4 апреля 1919 г.) // Архив русс-
кой революции. – М.: Терра-Политиздат, 1991. т. 4. – С.266. 
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Таким чином, повсякденність сьогоднішнього дня проде-
монструвала не просто інерційність, а свою максимальну тради-
ційність. Загострення соціально-політичних протиріч, пов’язане з 
війною, розрухою, блокадою, реанімувало, здавалося б, давно 
забуті соціальні практики. Наша сучасність зайвий раз довела, що 
розвиток суспільства йде по спіралі, і сьогодні замкнувся черго-
вий її виток. Обивателі вкотре пристосувалися до несприятливих 
умов навколишнього середовища, мінімізували матеріальні пот-
реби, відмовилися від колишніх споживчих звичок, змирилися з 
низьким рівнем соціальних очікувань. Причому багато хто з них 
такий перехід здійснив з повною готовністю, і навіть з полегшен-
ням. Відбувся викид негативної енергії, яка довго накопичувала-
ся. Тепер зрозуміло, де друзі, а де вороги, і хто в усьому, що від-
бувається, винен. 

Розбіжності з періодом 1917-1920 рр. пояснюються вели-
ким запасом міцності, накопиченим сьогоднішньою міською ін-
фраструктурою в цілому, і окремими домогосподарствами зокре-
ма. Великі міста зруйновані незначно, і всі основні блага цивілі-
зації їх населенню доступні, як раніше. Міське середовище не 
зазнало критичних деформацій. Крім того, пережиті небезпеки 
примирили людей з певними побутовими незручностями. Оцінка 
масштабу будь-якої проблеми починається з визначення відсут-
ності або наявності в ній безпосередньої загрози для життя. Якщо 
спробувати класифікувати методи виживання у сьогоднішніх ре-
аліях, то вони, як завжди, визначаються базовими людськими по-
требами. Матеріальну загрозу людина прагне усунути отриман-
ням та заощадженням різних благ, фізичну – мімікрією, або акти-
вним опором, психологічну – спробами інтерпретувати події, що 
відбуваються, і різними варіантами зняття стресу. Відповідно, 
наявність попиту на всі ці ресурси породжує численні й різнома-
нітні пропозиції. В умовах війни пропозиція іноді передбачає пе-
вний вибір, але, найчастіше, не залишає його. 
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Примирення на Сході України: 
об’єктивна неможливість та неми-

нучість встановлення 
  

 Павлюк Валерій 
  

Перше, що спадає на думку, коли розмірковуєш про мож-
ливість примирення на українському Сході або Донбасі, те, що 
проблему цю слід розглядати комплексно з багатьох позицій: пе-
ресічних громадян, державних службовців, переселенців, можно-
владців, громадських активістів, людей, що залишились на оку-
пованих територіях та підтримують настрої щодо їх відокремлен-
ня, а також тих, хто, перебуваючи в окупації, продовжує підтри-
мувати Україну. 

Метою статті є спроба дослідити складові забезпечення 
примирення на Сході України, а також розглянути основні етапи 
реалізації цього складного процесу. 

Дослідження проблеми такого ступеня складності потребує 
обов’язкового оперування певним понятійним апаратом, звер-
нення до національного та світового досвіду прецедентів прими-
рення, розгляду створення умов та заходів, що стали (могли б 
стати) інструментами його забезпечення. 

Крім того, здатність передбачення та прогнозування форм, 
підходів та інших засад забезпечення примирення, тобто певної 
методології встановлення миру, дозволять нам проробити та ви-
значити альтернативні варіанти досягнення мети та вирішення 
проблеми припинення конфронтації, приборкання ненависті, лю-
ті, жаги до помсти й створення узгодженого простору мирного 
співіснування великих груп людей з різними поглядами. Вирі-
шення проблеми неможливо без подолання протиріччя, що знач-
но ускладнює завдання. 
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Розгляд понятійного апарату визначеної проблеми значно 
полегшує розуміння самого терміна «примирення», а відтак і змі-
сту відповідного процесу. Торкаючись семантичних аспектів по-
няття «примирення» і його розгляду в українській мові, ми мо-
жемо декларувати значення, що вже констатує факт примирення 
сторін, посварених друзів, взаємної дії, встановлення миру, зла-
годи після усунення причин сварки, ворожнечі.  В англійській 
окрім терміна, що відбиває  результат – «reconciliation», функціо-
нує також поняття «peace-making», який позначає процес «ство-
рення миру», тобто активні дії, спрямовані на усунення конфрон-
тації й досягнення миру1. 

Крім цього, при розгляді примирення, як стану, так і проце-
су, автоматично вживаємо термін «домовленість», що передбачає 
наявність перемовин, обговорення спірних питань, усунення про-
блемних моментів за рахунок виявлення компромісних рішень та 
здатності йти на поступки. Обговорюючи ці питання, суспільство 
відроджує можливість встановлення територіального, мовного, 
історичного балансу в колись соборній, єдиній та водночас скла-
дній Україні. 

У результаті формується певний перелік первинних уяв-
лень і похідних питань, починаючи з розуміння, що саме по собі 
примирення не виникне, і завершуючи тим, що його потрібно не 
лише ініціювати, а й створювати відповідну атмосферу та середо-
вище, підтримувати ідеологічно й матеріально, формуючи стра-
тегічні засади довгострокового миру. 

Реальність досягнення стану мирного та усвідомленого спі-
віснування спирається на бажання, наполегливість у розповсю-
дженні ідеї, витримку, пошук і реалізацію підходів та методик 
стосовно створення діалогового простору, атмосфери взаємопо-
ваги й розуміння переваг життя  в узгодженому спокої, аніж у 
інерційній (або активній) конфронтації. 

                                                           
1  Російсько-українські_словники. [Електронний ресурс] / Режим дос-
тупу: http://r2u.org.ua/s?w=%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%-
D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5&scope=all&dicts=all&highlight=on. 
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Спробуємо відтворити логічний ланцюг «досягнення при-
мирення на Сході України»: 1) бажання – 2) ініціатива – 3) фор-
мат – 4) інструментарій – 5) профілактика і моніторинг. Зрозумі-
ло, що наведені ланки є умовними, але, виходячи з того, що про-
цеси започаткування, встановлення й утримання примирення по-
винні бути керованими, необхідно розглядати проблему системно 
з використанням процесного підходу, а також, враховуючи дина-
міку розвитку конфлікту на Донбасі та вже отримані наслідки 
його існування. 

Отже, бажання. Суспільство в цілому й громадяни зокрема 
розглядають конфлікт на Донбасі по-різному, але майже всі од-
ностайні в тому, що чергові жертви й підігрівання конфронтації в 
зоні так званої АТО вже не призводять до будь-яких значних 
зрушень щодо відновлення державного кордону та встановлення 
української влади на втрачених територіях. Підвищення автори-
тету української держави знижується завдяки новим смертям і 
ускладненням умов переміщення людей. При цьому ми маємо не 
громадянське протистояння, а підігріту й підтриману ззовні кон-
фронтацію в суспільстві, яка призвела до окупації значної тери-
торії незалежної держави з використанням особового складу та 
військової техніки іноземної (Російської Федерації) армії. Війсь-
кові дії з боку збройних сил України були неминучі. Об’єднані 
збройні формування РФ і місцевих прихильників відокремлення 
Донбасу від соборної України були зупинені. Головну мету цього 
протистояння було досягнуто, але мирну до 2014 року державу 
було вплутано у війну, що забрала вже десятки тисяч людських 
життів. Встановлена лінія розмежування продовжує забирати 
життя військових і мирних громадян, а сотні тисяч жителів Сходу 
України отримали статус внутрішньо переміщених осіб з тимча-
сово окупованої території. 

Слід зазначити, що ці особи вважають себе громадянами 
України, підтримують унітаризм як базову цінність конституцій-
ного ладу України і водночас вважають Донецьк, Луганськ, Рове-
ньки тощо своєю «малою Батьківщиною». Бажання припинення 
військових дій, започаткування дієвих перемовин між сторонами 
конфлікту і досягнення базового примирення є цілком природним 
для українців і, здається, неприйнятним для тих, хто заробляє на 
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війні та використовує її для відновлення, збереження або поси-
лення впливу на світовий порядок або розподіл сил. Можна та-
кож лише передбачати, скільки десятків чи сотень тисяч жителів 
Сходу знаходяться під впливом підступної ідеології «братського» 
північного сусіда. 

Патріарх-емерит Української греко-католицької церкви 
Любомир Гузар, висловлюється з цього приводу так: «Я не бачу 
можливості примирення чи миру. Мир можливий лише тоді, коли 
є дві сторони, які направду миру прагнуть. Назагал так виглядає, 
що ми прагнемо миру, що ми не хочемо війни ані з Росією, ані з 
кимось іншим, але це одностороннє бажання. А якщо нема такого 
самого щирого бажання миру з іншої сторони, то говорити про 
мир є мрія і більш нічого. Правдиве замирення – справа обох сто-
рін»2.  

І все ж таки бажання примирення є притаманним сьогодні-
шнім настроям в суспільстві. Повна зневіра народу неможлива, 
тому що агресор зупинений і держава всіляко підтримується сві-
товою спільнотою. Героїзм українських військових доведено і 
пам’ять про їх відданість вже на шпальтах сучасної історії. Тож 
на разі бажання встановлення миру ґрунтується на втомленості 
суспільства від новин про загибель військових і громадян, неви-
значеності щодо подальшого розвитку держави, відволіканні зна-
чних ресурсів на війну, розкраданні державних коштів, дискри-
мінаційної політики блокади стосовно людей, що представляють 
зону конфлікту. Припинення війни дозволить зосередитися на 
внутрішніх проблемах і впровадженні реформ. 

Ініціювання процесу примирення є головною ланкою за-
значеного ланцюга. Ідеальним розвитком подій було б поєднання 
дієвої державної політики примирення та консолідації з громад-
ськими ініціативами. Очевидно, що найбільш пасіонарна частина 
суспільства (назвемо їх «активісти-волонтери») чітко розуміє по-
тенційні наслідки довгострокового протистояння як на глобаль-

                                                           
2  Гузар Л. Правдиве замирення – справа обох сторін. [Електронний ресурс] / Л. 
Гузар. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/personalities/lyubomir-guzar-pravdive-
zamirennya-sprava-oboh-storin-_.html. 
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ному, так і на локальному рівні. Це й політична нестабільність, і 
економічний занепад регіонів, і соціальна криза. Для тих, хто ще 
не зрозумів: війна відбулася за рахунок зубожіння народу. І він, 
поки що, готовий це сприймати як плату за незалежність та гід-
ність. 

Стосовно держави: її політика історичної пам’яті, права на-
роду на історію та концепція примирення знаходяться поки що на 
стадії творення. 

Політика історичної пам’яті в тій чи іншій мірі ведеться в 
усіх країнах. Кожна держава зацікавлена в тому, щоб у суспільст-
ві панували спільні уявлення про минуле3. 

Важливим є те, що політика пам’яті повинна бути скерова-
на на збереження суспільної стабільності, сприяти пошуку інтег-
ративних компонентів суспільного розвитку, знімати з порядку 
денного надмірну політизацію історичних подій та попереджати 
загострення суспільних протиріч, узгоджувати регіональне ба-
чення історичного минулого із загальнонаціональним. 

Практика показує, що рішення, які стосуються історичної 
пам’яті, повинні відповідати інтересам громадянського суспільс-
тва в цілому, а не ініціюватися лише окремими політичними пар-
тіями4. 

Історія не повинна бути слугою політичної кон’юнктури, її 
не можна писати під диктовку. У вільній державі ні одна полі-
тична сила не вправі присвоїти собі право встановлювати істори-
чну істину й обмежувати свободу дослідника під загрозою пока-
рання5. 
                                                           
3  Кащук М. Право народу на історію: законодавча база і державнаполітика. 
[Електронний ресурс] / М. Кащук. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P 21DBN=UJRN-
&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzlubp_2012_8_53.pdf. 
4  Луцишин Г.І. Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації 
українського суспільства [Електронний ресурс] / Г.І. Луцишин. – Режим досту-
пу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&-
I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_n
ame=PDF/Grani_2015_8_8.pdf. 
5  Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять [Текст] / П’єр Нора; пер. з фр. – К.: ТОВ 
«Видавництво «Кліо», 2014. – 272 с. 
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Міністерство інформаційної політики України, наприклад, 
повністю програє інформаційну війну державі-агресору. Але іні-
ціативу перехоплює суспільство. Створюються політичні школи 
(наприклад, CAPS), де українські пасіонарії вивчають шляхи ви-
рішення міждержавних конфліктів, політичні комунікації та су-
часні практики міжнародного співробітництва. Виникають нові 
громадські об’єднання, рухи («Нова країна», «Українська коман-
да реформаторів»), що перебирають на себе функції держави й 
заповнюють інформаційний вакуум, здійснюючи спротив впливу 
російської ідеології та формуючи сучасне розуміння національної 
ідентичності українців. І це вже похідні дії від волонтерства під 
час Майдану і допомоги в зону АТО. 

Сьогодні в Україні вже діє проект «Культура примирення: 
нова історична свідомість в Україні», що реалізується в рамках 
програм співробітництва з громадянським суспільством в країнах 
Східного партнерства Міністерства іноземних справ Німеччини. 
Партнером дослідницької групи в Німеччині є товариство «Бо-
хум-Донецьк». Метою проекту є виведення з поля історії чинни-
ків розбрату та ненависті в Україні та просування такого типу 
історичної свідомості, який базується на цінності людського жит-
тя, права та єдності в різнобарв’ї6. 

Не залишаються осторонь і регіональні еліти. У 2015 році 
було створено громадську ініціативу «Відновлення Донбасу», яка 
стала ініціатором проведення Форуму «Відновлюючи Донбас та 
Україну» / «Restoring Donbas and Ukraine». Метою форуму визна-
чено формування громадської платформи з пошуку шляхів відно-
влення Донбасу та соціально-економічного розвитку України в 
сучасних умовах.  Одним із завдань є створення об’єднання групи 
експертів, громадських активістів, благодійників та представни-
ків міжнародних організацій в рамках роботи «Інституту громад-

                                                           
6  Освітньо-науковий семінар «Культура примирення: нова історична 
свідомість в Україні». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://-
is.kubg.edu.ua/index.php/pro-instytut/kafedry/kafedra-filosofii/podii/3042-
osvitno-naukovyi-seminar-kultura-prymyrennia-nova-istorychna-svidomist-
v-ukraini.html. 
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ської дипломатії». Тобто держава в особі Президента, Парламен-
ту, Кабміну та інших інститутів державного управління знову 
«запізнюється» з ініціативами стабілізації на Сході, тоді як суспі-
льні та громадські течії дають вагомий результат у побудові наці-
ональної політичної стратегії7. 

Формат, у який втілюються бажання та ініціатива прими-
рення, знов-таки, свідчить про мінімальну зацікавленість держави 
у терміновому досягненні миру на території конфлікту і початку 
процесу примирення. Нормандська четвірка обговорює питання 
примирення у форматі зустрічей, де можуть бути досягнути певні 
домовленості на вищому рівні. Але європейські партнери іноді 
відверто заграють з представниками держави-агресора, часом 
взагалі не помічають її негативного впливу на результативність 
перемовин, а в деяких випадках просто демонструють нерішу-
чість. Мінська контактна група ще більш сумнівна за своєю діє-
здатністю, ніж нормандська, перш за все, через специфіку свого 
складу (колишній президент держави, політик з сумнівною репу-
тацією, представники-очільники невизнаних територій, представ-
ник держави-агресора). Тут є, як мінімум, три-п’ять можливостей 
радикальної зміни стану перемовин. Наприклад, Росія начебто 
згодна, а невизнанці раптом стають гранично незалежними. Або 
представники Донецька-Луганська починають погоджуватися з 
певними умовами, навіть настає «мирний час», а потім російська 
сторона, втрачаючи наступні позиції в світі, дає команду віднови-
ти бойові дії. І так далі, з варіаціями, підводним камінням, коли-
шніми парторгами, «родинними зв’язками», різким визнанням 
військового потенціалу Росії, що несе загрозу світу, тощо. Тобто 
формат існує, але він не ставить на меті вирішення проблеми в 
часі й просторі, а просто констатує наявність обговорення. Крім 
того, певні заяви представників окупованих територій свідчать 
про апріорну неможливість компромісу. 

Вихід є, і не один. Або наповнювати змістом й чіткими за-
ходами політику виведення України зі стану військового проти-
                                                           
7  Форум «Восстанавливая Донбасс и Украину». [Електронний ресурс]. 
–Режим доступу:http://rdu.com.ua/ru/. 
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стояння із залученням офіційних осіб з боку України. Або згорта-
ти існуючий формат і виводити його в суто офіційний із подаль-
шим виконанням прийнятих рішень відповідними державними 
інститутами: від певних міністерств до конкретних служб, вклю-
чаючи пункти пропуску. 

Якщо ми в найближчі два роки дістанемося до інструмен-
тарію примирення, можна буде говорити про ефективність фор-
мату, методів відновлення відносин між сторонами. Лише певні 
домовленості, підкріплені рішеннями, які виконуються, й обидві 
сторони бачать результат, призведуть до поступового зняття на-
пруження. Велике значення в цьому процесі має своєчасне й про-
зоре висвітлення змісту перемовин і домовленостей на всій тери-
торії України, щоб будь-яке невиконання одразу демонструвало 
населенню порушника. 

Чітко розуміючи мету – забезпечення примирення – учас-
ники процесу зобов’язані стримуватися у своїх індивідуальних 
амбіціях, бути здатними оперативно реагувати на нові обставини, 
що виникають під час перемовин, і використовувати їх для отри-
мання стратегічного результату. При цьому слід уникати систем-
них помилок: не може в контактній групі від України працювати 
Віктор Медведчук, коли мова йде про примирення на батьківщи-
ні Василя Стуса. 

Етап моніторингу й профілактики настане автоматично. 
Сьогодні про нього говорити зарано. 

Інструментарію примирення слід присвятити окреме дослі-
дження, де буде розглядатися і методика ненасильницького спіл-
кування, через яку сторони конфлікту знаходять спільні цілі і не 
примушуються до співіснування. Боротьба за інформаційний 
простір та створення змісту – окреме питання повернення окупо-
ваних територій. 

Донбас – це Україна, там живуть наші співвітчизники. Ба-
гато з них чекають на повернення української влади, а з багатьма 
потрібно довго й наполегливо спілкуватися, відновлюючи стосу-
нки або створюючи нові. 
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Ультраправые добровольческие  
формирования на фронте: 
некоторые характеристики 

  
 Лихачев Вячеслав 

  
Продолжающийся второй год с разной степенью интенсив-

ности кровавый конфликт на части территории Донецкой и Лу-
ганской областей Украины1, который я склонен квалифицировать 
как российскую вооруженную агрессию2, стал самым масштаб-
ным военно-политическим, социальным и гуманитарным кризи-
сом в Европе, как минимум, со времени распада Югославии, а по 
некоторым параметрам – и со времен окончания Второй мировой 
войны. Российско-украинское противостояние ставит ряд труд-
норазрешимых задач не только перед политиками, дипломатами 

                                                           
1  В СМИ, аналитических докладах и т.п. район на юго-востоке Украины, став-
ший ареной боевых действий, часто называют «Донбассом». Как экономико-
географическое понятие, своим генезисом Донбасс связан с Донецким каменно-
угольным бассейном. Строго говоря, в границы региона, оформившегося на 
основе характера экономики, основанной на добыче угля, не входят северные 
районы Луганской и Донецкой областей (исторически относящиеся к Слобо-
жанщине) и южная часть Донецкой области (Приазовье). Однако, это название 
практически повсеместно стало применяться как неформальный историко-
культурный синоним совокупности территорий Донецкой и Луганской обла-
стей. Чтобы не создавать дополнительной путаницы, не вдаваясь в детали, я 
также употребляю это название для обозначения этих украинских областей в 
целом.         
2  Это определение является официальной юридической квалификацией с точки 
зрения многих украинских и международных структур. В частности, конфликт 
на Востоке Украины назван российской агрессией в Заявлениях Верховной Ра-
ды Украины от 27 января и 21 апреля 2015 г., в Резолюции № 2067 Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы от 25 июня 2015 г., в Резолюции Парламентской 
Ассамблеи Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе от 8 июля 
2015 г., и др.     
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и всем международным сообществом, но и перед исследователя-
ми социальных процессов.  

Среди многих тем, связанных с конфликтом, в силу ряда 
причин, которые сами по себе заслуживают отдельного обсужде-
ния, одной из наиболее привлекающих внимание общественности 
является участие в вооруженных действиях с обеих сторон пра-
вых радикалов (которых в СМИ часто на бытовом языке называ-
ют «фашистами»). 

Образ «фашистов», воюющих «с другой стороны», с самого 
начала конфликта стал важным элементом механизма мобилиза-
ции активной поддержки «своей» аудитории. В контексте «ги-
бридной войны»3, в рамках которой информационная кампания 
не просто сопровождает и оправдывает насилие и боевые дей-
ствия, но зачастую и провоцирует их, важность этого фактора 
нельзя недооценивать. Страх перед угрозой, которая восприни-
мается как вполне реальная, делает естественным агрессивные 
модели поведения, причем собственное насилие осмысливается 
только как ответное или, в крайнем случае, превентивное4. Осо-

                                                           
3  Содержание концепта «гибридная война» в последние десять лет является 
предметом жарких дискуссий. См., напр.: Bond M. Hybrid War: A New Paradigm 
for Stability Operations in Failing States. Carlisle Barracks, Pa: USAWC Strategy 
Research Project. U.S. Army War College. 2007 (http://www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?AD=ADA468398&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf); Glenn R. 
Thoughts on Hybrid Conflict// Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.-
com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf); Hoffman. Future Thoughts on Hybrid 
Threats// Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-
temp/189-hoffman.pdf); о «гибридной войне» в контексте украино-российского 
конфликта см., напр.:  Горбулiн В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент 
російської геостратегії реваншу// Дзеркало тижня. № 2. 23 сiчня 2015 
(http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-
geostrategiyi-revanshu-_.html); Wójcik Ł. Ukraińska wojna hybrydowa// Polityka. 13 
maja 2014. (http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1579805,1,ukrainska-
wojna-hybrydowa.read); и др.    
4  Не следует, однако, на мой взгляд, переоценивать значение «внутренних» 
конфликтогенных факторов. Несмотря на напряженность, искусственно создан-
ную в украинском обществе безответственными политическими элитами в 
сиюминутных конъюнктурных целях, оценка конфликта на востоке Украине как 
«гражданского» совершенно неадекватна. Хотя история не знает сослагательно-
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бенно естественна эта модель поведения, практически неизбежно 
раскачивающая маятник межгруппового насилия, если угроза, 
реальная или воображаемая, исходит от дегуманизированного 
противника, который воспринимается только как стереотипный 
обезличенный носитель негативных характеристик. В силу куль-
турной традиции на постсоветском пространстве нет более демо-
низированного «врага», чем «фашисты»5. 

В свете сказанного очевидно, что тема «фашистов» в кон-
тексте украино-российского конфликта имеет два измерения: 
условно «реальный» и условно «медийный». Мне представляется 
крайне важным их различать. Информационные стратегии, сыг-
равшие свою роль в подготовке почвы для российского вторже-
ния и в пропагандистском его освещении, безусловно, заслужи-
вают отдельного анализа. В рамках данной работы, не забывая об 
«инструментализации» образа «фашистов» в рамках пропаган-
дистских кампании и той роли, которую она сыграла в эскалации 
конфликта, особенно на ранней стадии, я сосредоточусь на «ре-
альном» измерении проблемы.       

Даже без целенаправленного умысла, просто обращая вни-
мание на определенные темы и игнорируя другие, выбирая про-
блематику сюжетов и героев интервью, расставляя акценты и 
формируя представления аудитории, другими словами, формируя 
нарратив, в ситуации со столь эмоционально воспринимающими-
ся конфликтами медиа создают отдельную реальность6. Разо-
                                                                                                                               

го наклонения, довольно очевидно, что без российского вторжения сначала в 
Крым, потом на Донбасс, безусловно, в течение первых недель после победы 
Революции достоинства социальная напряженность неизбежно бы снизилась.       
5  Оторвавшийся от реального содержания концепт «фашизма» использовался 
для формирования языка описания антисоветского украинского национально-
освободительного движения со сталинских времен. См., напр.: Снайдер Т. Ис-
тория украинского «фашизма»// Hubs.ua. 22 апреля 2014 (http://hubs.ua-
/authority/istoriya-ukrainskogo-fashizma-7050.html). См. также: Примченко Я. 
Російська інформаційна війна проти України: у пошуках першоджерела// Дзер-
кало тижня, № 39, 17 жовтня 2015 (http://gazeta.dt.ua/history/rosiyska-
informaciyna-viyna-proti-ukrayini-u-poshukah-pershodzherela-_.html).     
6  Приведу только один релевантный теме пример: в 2014 г., согласно исследо-
ванию кампании public.ru, по количеству упоминаний в российских СМИ укра-



 

 219

браться в том, насколько дискурс конкретных СМИ адекватно 
отражает происходящее – непростая исследовательская задача 
для специалистов. В случае же, когда медиа, сознательно или нет, 
неизбежно выполняют пропагандистскую и мобилизационную 
функцию7, эта задача значительно усложняется.     

Не претендуя на всестороннее освещение проблемы, своей 
задачей я считаю попытаться сформулировать свой вариант отве-
та простой вопрос: насколько значительна реальная роль правых 
радикалов в противостоянии на Донбассе?  

Следует сразу оговориться, что я называю праворадикальны-
ми группы, которые в своей пропаганде легитимируют насилие как 
средство политической борьбы, воспевают (или, как минимум, 
оправдывают) исторические случаи политического насилия, призы-
вают к насилию и сами практикуют насилие по отношению к идео-
логическим противникам или представителям меньшинств, либо же 
в борьбе за власть. Уточню, разумеется, что речь идет об идеологии 
групп, как она сформировалась до российско-украинской войны. С 
началом конфликта, когда сопротивление вполне реальной агрессии 
заставило взять в руки оружие, в том числе добровольно, людей 
вполне умеренных и либеральных взглядов, равно как и значитель-
ное количество просто не интересовавшихся политикой и не имев-
ших четко артикулированных идеологических предпочтений граж-
дан, отношение к насилию перестало играть роль четкого квалифи-
цирующего признака.    

                                                                                                                               

инское ультра-националистическое движение «Правый сектор» практически 
догнало правящую в РФ партию «Единая Россия» – 19,05 тысяч и 18,9 тысяч 
баллов соответственно, значительно обогнав любые другие политические силы 
(http://polittech.org/2014/05/06/v-rf-pravyj-sektor-dognal-edinuyu-rossiyu-po-
populyarnosti/). Разумеется, подобное внимание совершенно неадекватно реаль-
ному политическому весу политической силы, лидер которой на президентских 
выборах в Украине в том же году получил меньше 0,7% голосов избирателей.     
7  См. блестящее исследование российских медийных технологий: Pomerantsev P., 
Weiss M. The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture 
and Money. A Special Report presented by The Interpreter, a project of the Institute of 
Modern Russia. 2015. (http://www.imrussia.org/media/pdf/Research/-
Michael_Weiss_and_Peter_Pomerantsev__The_Menace_of_Unreality.pdf).      
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Из украинских движений, которые интересуют нас в кон-
тексте конфликта, и которые я квалифицирую как праворади-
кальные, в первую очередь можно упомянуть «Правый сектор» 
(ПС).  

В настоящее время ПС функционирует как «военно-
политическое движение», т.е. совокупность политической партии 
и участвующего в АТО Добровольческого украинского корпуса 
(ДУК ПС). Напомню, что ПС сформировался в первые дни про-
тестов на Майдане в конце 2013 г. как коалиция национал-
радикальных групп на основе движения «Тризуб» им.Степана 
Бандеры во главе с Дмитрием Ярошем. Весной 2014 г. ПС был 
преобразован в политическую партию путем переименования 
существовавшей ранее Украинской национальной ассамблеи 
(УНА) – одной из старейших ультраправых организаций Украи-
ны. Параллельно с процессом официальной регистрации из ПС 
выделился один из наиболее радикальных элементов первона-
чальной неформальной коалиции – Социал-национальная ассам-
блея (СНА) под руководством Андрея Билецкого8.  

CНА, фактически образующая единый симбиоз с движени-
ем «Патриот Украины»  (ПУ), и связанной с ним субкультурной 
неонацистской молодежной группировкой «Misanthropic 
division»/«Wotanjugend», стала ядром батальона МВД (впослед-
ствии – полка Национальной гвардии) «Азов».  

«Азов», вероятно, является наиболее удачным военно-
политическим проектом украинских ультраправых за последние 
два года. Заработанный в АТО социальный капитал, медийная 
популярность и образ успешного воинского подразделения ко-
мандованием «Азова» были эффективно конвертированы в поли-
тическую поддержку. А.Билецкий был избран народным депута-
том, а волонтерские группы поддержки полка по всей Украине 
сформировали «Гражданский корпус «Азов», который, с большой 

                                                           
8  Краткую биографию А.Билецкого с упором на «экстремистскую» составляю-
щую см.: Лихачев В. Что НАМ в НИХ не нравится – I: Андрей Билецкий// Блог 
Corneliu. 5 ноября 2014 (http://corneliu.livejournal.com/227914.html).  
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долей вероятности, в ближайшее время будет преобразован в по-
литическую партию.    

УНА впоследствии также вышла из состава ПС, и в августе  
2015 г. под названием «УНА – УНСО» (вторая аббревиатура об-
разована от названия военизированного крыла партии Украин-
ская национальная самооборона) под руководством Констанина 
Фуштея получила официальную регистрацию как политическая 
партия. В контексте данной статьи важно, что УНА летом 2014 г. 
сформировала собственный добровольческий «батальон УНСО» 
(131-й отдельный разведывательный батальон в составе Воору-
женных сил).            

Хотя Дмитрий Ярош прошел в Верховную раду, а ДУК ПС 
получил героический ореол в ходе боев за Донецкий аэропорт, 
как политический проект ПС оказался не очень успешен. Череда 
громких скандалов, связанных с участием активистов движения и 
бойцов ДУК, серьезно подмочили репутацию организации.    

Собственно, ПС к концу 2015 г. практически раскололся, от 
деятельности движения отошел его лидер, Дмитрий Ярош, ини-
циировавший новый политический проект, и ряд ключевых акти-
вистов.   

Второй после ПС основной ультраправой украинской поли-
тической силой на сегодняшний день  является партия Всеукра-
инское объединение (ВО) «Свобода» во главе с Олегом Тягныбо-
ком. Революцию и начало войны она застала, имея собственную 
парламентскую партию и будучи первым и единственным в исто-
рии независимой Украины успешным ультраправым политиче-
ским проектом9. После революции, впрочем, в силу ряда причин 

                                                           
9  Изложение истории «Свободы» до выборов 2012  г., ее идеологии, с акцентом 
на ксенофобию, и деятельности, с особым вниманием на противпоправной со-
ставляющей, см.: Лихачев В. Правый экстремизм в Украине на подъеме. Ч.1// 
Евроазиатский еврейский конгресс, 29 октября 2012 (http://eajc.org/-
page18/news34105.html); он же. Правый экстремизм в Украине на подъеме. Ч.2// 
Евроазиатский еврейский конгресс, 29 октября 2012  (http://eajc.org/page18-
/news34106.html). Изложение этих же вопросов с такими же акцентами после 
выборов см.: Likhachev V. Right-Wing Extremism in Ukraine: the Phenomenon of 
Svoboda.Kyiv, 2013.      
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«Свобода» стала стремительно терять популярность10. Она не 
преодолела электоральный барьер на выборах в октябре 2014 г.11, 
и с тех пор ее рейтинг продолжал снижаться12. Хотя эта органи-
зация реже упоминается в СМИ в связи с участием в АТО, она 
сформировала несколько батальонов. 

Почему украинские национал-радикалы вообще стали от-
дельным четко артикулирующим себя субъектом боевых дей-
ствий? Для ответа на этот вопрос, а также на вопрос о том, 
насколько их участие в АТО повлияло на ход войны, необходимо 
рассмотреть контекст добровольческого движения в целом.  

В ходе событий в Крыму в феврале – марте 2014 г. украин-
ские военные ни психологически, ни логистически были не гото-
вы противостоять оккупации полуострова. Центральное руковод-
ство в Киеве, как военное, так и гражданское, выглядело нереши-
тельным и растерянным. Понимание неспособности молодой де-
мократической власти эффективно противодействовать агрессии 
в Крыму и на востоке страны заставляло активных сторонников 
украинской независимости, территориальной целостности и гос-
ударственного суверенитета самостоятельно искать возможность 
защитить родину. Уровень общественной мобилизации был вы-
соким. После опыта, полученного участниками протестного дви-
жения за месяцы Революции Достоинства, у десятков тысяч акти-
вистов значительно снизился психологический порог готовности 
к экстремальным ситуациям. В ходе все более жестоких столкно-
вений с милицией и «титушками» у значительного количества 
людей постепенно, шаг за шагом, вырабатывалась толерантность 
к насилию. Участие в вооруженном конфликте уже не казалось 
чем-то невозможным и недопустимым. Наоборот, многим акти-
                                                           
10  См.: Shekhovtsov A. From electoral success to revolutionary failure: The 
Ukrainian Svoboda party// Eurozine. Ocober 15, 2014 (http://www.eurozine.-
com/pdf/2014-03-05-shekhovtsov-en.pdf)       
11  См.: Лихачев В. В новой Раде ультраправым не рады// Хадашот. № 11 (210), 
ноябрь 2014 (http://hadashot.kiev.ua/content/v-novoy-rade-ultrapravym-ne-rady).      
12  См.: Лихачев В. «Жидобандеровцы» стали позитивным символом// Хада-
шот. № 9 (220), сентябрь 2015 (http://hadashot.kiev.ua/content/zhidobanderovcy--
stali-pozitivnym-simvolom).     
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вистам после шокирующего, но и способствующего постоянному 
повышению уровня адреналина зимнего силового противостоя-
ния было трудно возвращаться в «обычную», «гражданскую» 
жизнь. Наконец, в условиях дефицита достоверной информации 
из оккупированных регионов и отсутствия понимания процессов 
во всей полноте в первые недели противостояния с вооруженны-
ми «сепаратистами» многие активисты вряд ли понимали мас-
штаб и характер начинавшейся войны. 

Украинским правым радикалам подобная реакция на разво-
рачивавшуюся агрессию была присуща в большей степени, чем 
прочим «среднестатистическим» участникам Майдана. Во-
первых, из-за психологической склонности к насилию, поведен-
ческих стереотипов, предшествующей деятельности (даже не 
обязательно политической – например, в рамках футбольного 
фанатского движения) и приобретенных в рамках организаций 
навыков индивидуального и группового действия им еще в боль-
шей степени, чем другим активистам, было легко выйти на сле-
дующий уровень участия в силовом противостоянии. Во-вторых, 
в силу националистической идеологии, разумеется, для них в 
большей степени, чем для других, важна и значима проблематика 
независимости и территориальной целостности. Наконец, и до 
Майдана многие праворадикальные организации имели свои па-
рамилитарные структуры или сами по характеру деятельности 
скорее были военно-спортивными клубами, чем политическими 
движениями. «Я на войне довольно комфортно себя чувствую, 
потому что я к ней готовился двадцать лет, и морально, и психо-
логически», – сказал в одном интервью Дмитрий Ярош13. 

Все эти факторы делали естественным активное участие 
членов ультранационалистических организаций и отдельных 
праворадикальных активистов сначала в силовом противостоянии 
пророссийским и «сепаратистским» выступлениям на «личном» 
уровне в своих городах, а потом и в АТО. Многие из них пользо-
                                                           
13  Шеремет П. Дмитро Ярош: Я на війні комфортно себе почуваю, бо готу-
вався до неї 20 років // Українська правда. 22 вересня 2015 (http://www.pravda.-
com.ua/articles/2015/09/22/7082096/).  
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вались любой возможностью скорее отправиться на фронт, и не 
особенно обращали внимание на то, в каком конкретно подразде-
лении будут служить. Но некоторые организации инициировали 
создание собственных добровольческих вооруженных формиро-
ваний. Собственно, о них в основном и пойдет речь далее.  

Существовало три основные возможности для формирова-
ния подобных военных частей: ранее никогда не развертывавши-
еся, но теоретически предусмотренные украинским законода-
тельством батальоны территориальной обороны (БТО) в подчи-
нении Министерства обороны14, Национальная гвардия, сформи-
рованная в результате реформы внутренних войск, в подчинении 
Министерства внутренних дел, и батальоны специального назна-
чения МВД.  

Большая часть активистов бывшей Самообороны Майдана, 
решивших участвовать в защите Украины от агрессии, влились в 
состав Нацгвардии. Процесс ее формирования весной 2014 г. ку-
рировал Андрей Парубий, на тот момент – секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны, во время зимней кампа-
нии протестов создавший Самооборону. Хотя во многих русско-
язычных СМИ бойцы Нацгвардии описывались как ультранацио-
налисты, в целом какая-то конкретная политическая идеология, 
помимо украинского патриотизма, понимаемого весьма широко, 
не была присуща участникам этой структуры.   

Праворадикальные активисты активнее шли в БТО, форми-
ровавшиеся быстрее подразделений Национальной гвардии. Для 
многих из них было не важно, в какие именно части идти слу-
жить – важнее был сам факт участия в борьбе против агрессии, и 

                                                           
14  Подробнее об украинских добровольческих вооруженных формированиях 
см.: Печончик Т. Добровольчі батальйони: на полі безправ'я // Дзеркало тижня. 
№ 28. 15серпня 2014 (http://gazeta.dt.ua/socium/dobrovolchi-batalyoni-na-poli-
bezprav-ya-_.html); Бутусов Ю. Добровольчі батальйони: структура, страхи, 
проблеми бойового застосування // Дзеркало тижня. № 30. 29 серпня 2014 
(http://gazeta.dt.ua/internal/dobrovolchi-batalyoni-struktura-strahi-problemi-
boyovogo-zastosuvannya-_.html); Шеремет П. Батальйони: розформувати не 
можна реформувати // Українська правда. 3 листопада 2014. (http://www.prav-
da.com.ua/articles/2014/11/3/7042927/).  
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как можно скорее. Но некоторые националистические организа-
ции инициировали создание собственных батальонов территори-
альной обороны. Это позволяло сохранить относительную авто-
номность, воевать уже сложившимся коллективом, использовать 
гражданские структуры в тылу для сбора средств и снабжения 
отряда, наконец, зарабатывать себе репутацию.  

Некоторые группы, сумевшие наладить рабочий контакт с 
руководством МВД, создали собственные милицейские форми-
рования. Этот вариант, пожалуй, оказался наиболее дальновид-
ным и практичным.  

Многие добровольческие подразделения «легализовались» 
постфактум, «задним числом», уже после того, как начинали си-
ловое противодействие пророссийскому «сепаратистскому дви-
жению» по собственной инициативе на свой страх и риск. От-
дельные формирования ДУК ПС не легализованы до сих пор.  

В завершение разговора о добровольческих формированиях с 
украинской стороны конфликта, следует отметить, что, на мой 
взгляд, они не сыграли сколько-нибудь существенной роли в ходе 
боевых действий. Хотя средства массовой информации и социаль-
ные медиа акцентировали внимание на победах (или, наоборот, тра-
гедиях) именно «батальонов», основная тяжесть войны, разумеется, 
легла на плечи регулярной армии. Эта оговорка, которая выглядит 
артикуляцией очевидной банальности, необходима, поскольку, с 
разными целями, и с российской, и с украинской сторон конфликта 
роль добровольцев в АТО сильно преувеличивалась.  

Действительно, этого нельзя не признать, сам факт форми-
рования боеспособных подразделений на добровольной основе 
имел определенный эффект в первые недели противостояния. 
Вооруженные силы и правоохранительный аппарат государства 
начинали что-то предпринимать крайне медленно. Для офицеров, 
многие из которых прошли еще советскую армию, существовала 
психологическая проблема – стрелять в «русских». Активная 
наступательная стратегия «батальонов», инициатива и самоот-
верженность, с которой сражались вчерашние менеджеры, биз-
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несмены и студенты, «заражала» солдат15. Пример добровольцев 
воодушевлял. Быстро происходила героизация взявших в руки 
оружие для защиты отечества бывших «гражданских». Личные 
связи журналистов с ушедшими на фронт активистами и необхо-
димость сбора средств на экипировку обеспечивали активную 
косвенную рекламу БТО в украинских СМИ. Более того, по не-
официальной информации руководство МВД не только вполне 
сознательно использовало пример добровольческих батальонов в 
пропаганде, но и выбирало, каким именно формированиям обес-
печивать наиболее пристальное внимание и широкую рекламу. 
Российская же пропаганда акцентировала внимание на «батальо-
нах» (и Нацгвардии) потому, что их бойцов в целом можно было 
представить сознательными украинскими националистами, 
устремившимися на восток страны для усмирения «русскоязыч-
ного населения». Украинская армия, согласно многочисленным 
материалам российских СМИ, особенно в первые месяцы проти-
востояния, воевать якобы не хотела, а призывники массово укло-
нялись от мобилизации. Образ «бандеровцев» к тому же объяс-
нял, почему страдающий от действий «киевской хунты» украин-
ский народ оказывает столь упорное сопротивление «братской 
помощи». В этой пропагандистской реальности с украинской 
стороны якобы по-настоящему воевали только «каратели», кото-
рых «хунта» была вынуждена даже использовать в качестве «за-
градотрядов» для всей остальной армии. 

С российской стороны линии фронта доля добровольцев бы-
ла значительно выше (чем, в частности, объясняется и более высо-
кий, насколько представляется возможным судить, процент потерь 
в ходе военных действий). С самого начала действия вооруженных 
российских разведывательно-диверсионных групп прикрывались 
                                                           
15  Так, советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждал, что 
добровольческие батальоны спасли Украину. См.: Якби не добровольчі ба-
тальйони, розмежування було б десь по Дніпру, – Антон Геращенко// 
NEWSru.ua. 9 листопада 2014 (http://www.newsru.ua/ukraine/09nov2014/-
podnipru.html); Геращенко: Нашивку будь-якого батальйону можна купити на 
ринку за 20 гривень// Громадське.tv. 8 листопада 2014 (http://www.hro-
madske.tv/politics/gerashchenko-nashivku-budyakogo-batalionu-mozhna-k/).    
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массовыми акциями местных противников украинской власти, в 
том числе – из числа активистов местных пророссийских органи-
заций. Однако группы, инициировавшие конфликт и впоследствии 
показавшие себя наиболее боеспособными, состояли из бойцов 
российской армии и «добровольцев». Последние частично были 
завербованы из отставных военных специалистов по каналам во-
енкоматов, ассоциаций ветеранов Афганистана и локальных кон-
фликтов, и иных подобных государственных и полугосударствен-
ных структур. В контексте заявленной темы участие российской 
армии в конфликте интересует нас в меньшей степени. Чуть позже 
на Донбасс из России пошел поток менее профессиональных доб-
ровольцев. Активная пропаганда в СМИ, в том числе государ-
ственных, героизировала участников войны против Украины и 
практически открыто агитировала отправиться «защищать права 
русских на Донбассе» и воевать с «бандеровцами». Многие поли-
тические организации и общественные движения ультраправой 
ориентации отправляли своих активистов на Донбасс, формирова-
ли логистические цепочки по вербовке и переброске через границу 
добровольцев, активно занимались сбором средств для «ополчен-
цев», как в России называют участников пророссийских незакон-
ных вооруженных формирований.    

С перечислением русских ультраправых организаций, 
участвующих в агрессии на Донбассе, ситуация обстоит сложнее 
в силу особенностей российских политических реалий и инфор-
мационных стратегий «сепаратистов». Среди получивших 
наибольшую известность групп, организованно занимавшихся 
отправкой добровольцев и формировавших свои отряды – откро-
венно неонацистское движение «Русское национальное един-
ство» (РНЕ), национал-большевистская партия «Другая Россия», 
православно-националистическое движение «Черная сотня», раз-
личные молодежные субкультурные группы и полугосударствен-
ное (в случае включения в официальный реестр16) парамилитар-
                                                           
16  Неоказачьи организации в России делятся на имеющие государственный 
статус (реестровые) и не имеющие таковой. Правовое положениее «реестрово-
го» казачества регулируется начиная с Указа президента РФ 1995 г. и Закона о 
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ное неоказачье движение. Казаки были самой многочисленной 
организованной группой, но среди них были как сознательные 
индоктринированные правые радикалы (включая неонацистов), 
так и слабополитизированные ранее участники казачьих войско-
вых обществ из южных регионов России.   

В начале войны РНЕ сформировало собственные отряды. 
Из российских неонацистов были сформированы также диверси-
онно-штурмовые разведывательные группы «Русичи» и «Рати-
бор» в составе Группы быстрого реагирования «Бэтмен», из 
местных политизированных неоязычников – батальон «Сварожи-
чи» бригады «Оплот». Немало местных и российских праворади-
калов, в частности, из РНЕ, вошли в Русскую православную ар-
мию, сначала самостоятельную, а позже влившуюся в «Оплот».      

С конца 2014 г. централизованные структуры вооруженных 
сил ДНР и ЛНР стали брать под контроль независимые или пре-
тендующие на независимость отряды17. К таким относились и ор-
ганизованные группы идеологических русских националистов и 
православных фундаменталистов, а также формирования, уком-
плектованные представителями российского неоказачьего дви-
жения. В некоторых случаях дело дошло до физической ликвида-
ции командиров таких отрядов18 или ареста руководства и части 
                                                                                                                               

государственной службе российского казачества 2005 г. Реестровые войсковые 
казачьи общества носят характер полугосударственной силовой структуры. Не-
реестровые казачьи войска формально являются общественными организация-
ми.    
17  Некоторые источники в Донецке, правда, утверждают, что не стоит преуве-
личивать степень централизации вооруженных сил ДНР. Напротив, стычки 
между отрядами, по итогам которых более сильные и организованные «погло-
щали» или расформировывали менее боеспособные, были скорее «разборками» 
между полевыми командирами и их бандами за сферы влияния и ресурсы.    
18  Самым ярким примером является, конечно, ликвидация в ЛНР 1 января 
2015 г. Александра Беднова («Бэтмена»), руководителя Группы быстрого реаги-
рования «Бэтмен», в составе которой служили российские неонацисты. Граж-
дане России, кторые были среди сопровождавших А.Беднова, убиты вместе с 
ним. Другой из известных случаев – убийство командира батальона «Призрак» 
Алексея Мозгового 23 мая 2015. Хотя доподлинно так и неизвестно, кто был 
организатором этой расправы, большинство наблюдателей склоняется к тому, 
что это были власти ЛНР. Хотя и А.Беднов, и А.Мозговой были гражданами 
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личного состава. Поначалу речь шла скорее об устранении только 
боевиков, публично отказавшихся подчиняться руководству са-
мопровозглашенных республик. Весной руководители ДНР и 
ЛНР стали предпринимать усилия по централизации вооружен-
ных групп. Летом 2015 г. процесс принял системный характер19. 
Проходил он, по имеющейся информации, под контролем рос-
сийских офицеров и сотрудников спецслужб20. Ранее самостоя-
тельные группы расформировывались как отдельные подразделе-
ния, теряли автономность и вливались в единые вооруженные 
силы «сепаратистов». Некоторые заметные командиры свернули 
свою активность и вернулись на родину.  

В силу отсутствия довоенных личных связей с местным 
населением, а также особенностей психологии и поведенческих 
стереотипов, подразделения российских национал-экстремистов 
и казаков были склонны к избыточному насилию, садизму21, бан-
дитизму и мародерству. Поэтому аресты или даже ликвидация 
таких «беспредельщиков» встречали понимание как со стороны 
населения, так и со стороны Москвы22.  

                                                                                                                               

Украины, они активно использовали российскую националистическую симво-
лику. «Бэтмен» сидел в своем кабинете под черно-желто-белым российским 
«имперским» флагом; в кабинете А.Мозгового висело донское казачье знамя с 
«мертвой головой» и цитатой из «Символа веры» (т.н. «Баклановское знамя» – 
первым в качестве личного знамени его начал использовать казачий генерал 
Яков Бакланов, бесстрашный герой и безжалостный каратель Кавказской войны 
XIX в.). Черно-желто-белый флаг бойцы «Призрака» тоже использовали.     
19  См. напр.: Кириллов Д. В Донбассе реформируют боевые батальоны// Газе-
та.ru, 9 октября 2015 (http://www.gazeta.ru/politics/2015/10/08_a_7810277.shtml).     
20  См. напр.: Добрый С., Дергачев В. «Шла бы лесом ваша ДНР – валю в Рос-
сию» // Газета.ru. 16 октября 2015 (http://www.gazeta.ru/politics/2015/10/14_-
a_7820639.shtml).     
21  См. напр.:Белокобыльский А. Ликвидация «Бэтмена» и гражданская война в 
ЛНР // РИА Новости Украина. 6 января 2015 (http://rian.com.ua/analytics/-
20150106/361779791.html).      
22  Характерно, что МИД РФ официально отказывается заниматься выяснени-
ем обстоятельств гибели российских граждан в ходе внутренних разборок в 
ДНР и ЛНР и способствовать освобождению боевиков, арестованных руковод-
ством «сепаратистов». См.: Дергачев В., Братерский А. В подвалах Донбасса// 
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К осени 2015 г. наиболее радикальные российские груп-
пировки перестали играть сколько-нибудь значительную само-
стоятельную роль на территории, контролируемой «сепарати-
стами». Другое дело, что идеология русского имперского (а от-
части и этнического) национализма и православного фундамен-
тализма в значительной степени сформировала квази-
государственную идеологию ДНР и ЛНР. В официальных доку-
ментах, выступлениях лидеров и в публикациях наиболее влия-
тельных на территории марионеточных режимов СМИ важное 
место занимают эксклюзивные по своей направленности декла-
рации исключительной роли Русской православной церкви23, 
антиукраинские и антизападные выпады и т.п. Несколько мень-
шую, но также заметную роль в публичной риторике играют 
антисемитизм24 и гомофобия25. Системный характер приобрели 
религиозные преследования26. К 2015 г. на территории ДНР бы-
ли практически ликвидированы многочисленные ранее27 проте-

                                                                                                                               

Газета.ru, 6 июля 2015 (http://www.gazeta.ru/politics/2015/07/06_-
a_7040473.shtml).     
23  См. напр., текст т.н. «Проекта Конституции ДНР», обнародованного в мае 
2015 (http://colonelcassad.livejournal.com/1587681.html).    
24  См. напр.: Безрук Т., Лихачев В. Ксенофобия в Украине в 2014 г. на фоне 
революции и интервенции: Информационно-аналитический доклад по итогам 
мониторинга – К., Конгресс национальных общин Украины, 2015. С. 41–44; 
Лихачев В. Взаимоисключающие параграфы адептов «Русского мира»/// Евро-
азиатский еврейский конгресс. 12 февраля 2015 (http://eajc.org/-
page18/news49906.html); Он же. «К власти в Киеве пришли неонацисты и жи-
ды»// Еврейская панорама, № 4 (10), апрель 2015; Скоркин К. «Новороссия» и 
Еврейский вопрос// Реальная газета. 23 июля 2015 (http://realgazeta.-
com.ua/novorossia-i-jevrejskij-vopros/).     
25  См. напр.: Безрук Т., Лихачев В. Указ. соч. С. 44; Такие же нормальные 
мужики: Захарченко зауважал «Правый сектор»// RUPOSTERS. 18 июля 2015 
(http://ruposters.ru/news/18-07-2015/takie-zhe-normalnye-muzhiki).     
26  См. напр.: Cooper V., Novitchkova A., Tomak M., Valko S. When God 
becomes weapon: Persecution based on religious beliefs in the armed conflict in 
Eastern Ukraine – International Partnership for Human Rights. April 2015 
27  До начала российской агрессии 46% зарегистрированных в Донецкой 
области  религиозных общин принадлежали к протестантским деноминациям – 
больше, чем в любой другой области Украины.      
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стантские неохаризматические церкви и общины28. В самом 
начале конфликта террористы изгоняли из взятых под контроль 
городов Донецкой области ромов29.     

Однако правоконсервативный и ксенофобский характер 
идеологии марионеточных режимов ДНР и ЛНР, установленных 
российскими агрессорами на территории оккупированных райо-
нов Донецкой и Луганской областей, выходит за рамки данной 
статьи и заслуживает отдельного анализа. 

                                                           
28  О религиозных гонениях на территории, оккупированной террористами, 
см., напр.: Безрук Т., Лихачев В. Указ. соч. С.44–47; Скоркин К. Во что верят 
«ЛНР» и «ДНР»// Реальная газета. 15 октября 2015 (http://realgazeta.com.ua/vo-
chto-veryat-lnr-i-dnr/). См. также: Fighting impunity in Eastern Ukraine: Violations 
of the International Humanitarian Law and International Crimes in Eastern Ukraine –  
International Partnership for Human Rights, 2015. P. 99–104. 
(http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/10/Fighting-impunity-in-Eastern-
Ukraine-October-2015.pdf). Многие протестанты были скорее сторонниками 
украинского государственного суверенитета и территориальной целостности и 
декларировали приверженность к миру, из-за чего становились объектом пре-
следований со стороны террористов. Кроме того, гонения на протестантов были 
обусловлены православным фундаментализмом оккупантов и тем, что проте-
станты ассоциировались с Западом и Америкой. В ходе пресс-конференции 16 
мая 2015 г. лидер террористов в Донецке Александр Захарченко заявлял, что в 
ДНР возможны только четыре религии: православие, римокатолицизм, «му-
сульманство» и иудаизм.  См.: Оккупанты признали только 4 религии, все 
остальные объявили «сектами»//NEWSru.ua. 21 мая 2015 (http://rus.news-
ru.ua/arch/ukraine/21may2015/4sekty.html).  «Я буду жестоко бороться с сектант-
ством», пообещал глава марионеточного режима. См.: Мальцев В. «Духовная 
брань» Александра Захарченко // Независимая газета, 1 июля 2015 
(http://www.ng.ru/events/2015-07-01/3_bran.html).      
29  См. напр.: Безрук Т., Лихачев В. Указ. соч. С. 40; Roma and War in Eastern 
Ukraine – refugees, displaced persons, victims of violence.  – Anti-Discrimination 
Centre Memorial, 2015 (http://adcmemorial.org/wp-content/uploads/Roma-
ENGwww.pdf).   
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про особливий порядок місцевого самоврядування  

в окремих районах Донецької та Луганської областей 
{Із змінами, внесеними згідно із Законом 

 
№ 256-VIII від 17.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.125} 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043) 
 
Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого 

самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окрем-
их районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов 
для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, 
конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інте-
ресів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до ви-
мушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а та-
кож для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій 
та Луганській областях та розвитку територій. 

Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня 
набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визнача-
ються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донець-
кої та Луганської областей). 

Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та 
Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого са-
моврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Зако-
ном. 

Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення 
кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, 
адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій 
на території Донецької, Луганської областей. 

Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприєм-
ствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється дис-
кримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з 
приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях. 

Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про 
засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кож-
ного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо 
мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користу-



 

 236

вання російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приват-
ному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх 
вільний розвиток і рівноправність. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої 
влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України 
"Про засади державної мовної політики", іншими законами України, 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької 
та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і 
письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створю-
ють можливості для їх використання у діяльності органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній 
і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших 
сферах суспільного життя. 

Стаття 5. В окремих районах Донецької та Луганської областей 
місцеве самоврядування здійснюється відповідно до Конституції та за-
конів України відповідними територіальними громадами безпосередньо 
та через органи місцевого самоврядування. 

Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних 
на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим 
Законом, не можуть бути достроково припинені. 

В окремих районах Донецької та Луганської областей законами 
України запроваджується особливий порядок призначення керівників 
органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого 
самоврядування у вирішенні цих питань. 

Стаття 6. Для забезпечення узгодженої діяльності органів місце-
вого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди щодо забезпечення розвитку окремих районів Донецької та Лугансь-
кої областей Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні 
органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами 
місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та 
культурного розвитку окремих районів. 

Ініціатива стосовно укладення угоди щодо економічного, 
соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей належить відповідним органам місцевого самовряду-
вання. 

Для укладення угоди щодо економічного, соціального та куль-
турного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей 
органи місцевого самоврядування подають до Кабінету Міністрів 
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України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади 
пропозиції з питань розвитку окремих районів, що потребують 
вирішення Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими цен-
тральними органами виконавчої влади, реалізації спільних проектів 
уряду та органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України, 
міністерство, інший центральний орган виконавчої влади розглядає по-
дані пропозиції та в десятиденний строк від дня одержання таких про-
позицій відкриває процедуру консультацій з представниками органів 
місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської 
областей, заінтересованих суб’єктів господарювання, громадськості. 
Рішення про відкриття процедури консультацій приймається Кабінетом 
Міністрів України, міністерством, іншим центральним органом вико-
навчої влади, про прийняте рішення невідкладно інформується ініціатор 
укладення угоди, який забезпечує залучення до консультацій представ-
ників відповідних органів місцевого самоврядування, заінтересованих 
суб’єктів господарювання, представників громадськості. 

У ході консультацій представники Кабінету Міністрів України, 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської 
областей, заінтересованих суб’єктів, представники громадськості готу-
ють проект угоди щодо економічного, соціального та культурного ро-
звитку окремих районів Донецької та Луганської областей. 

Угода щодо економічного, соціального та культурного розвитку 
окремих районів Донецької та Луганської областей набирає чинності з 
дня її схвалення Кабінетом Міністрів України, міністерством. 

Кабінет Міністрів України контролює виконання органами вико-
навчої влади укладених угод щодо економічного, соціального та куль-
турного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, 
заслуховує їх звіти, вживає відповідно до закону заходів до забезпечен-
ня виконання сторонами укладених угод. 

Стаття 7. Держава надає підтримку соціально-економічному ро-
звитку окремих районів Донецької та Луганської областей. 

Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного 
від загального економічного режиму здійснення господарської та інве-
стиційної діяльності, спрямованого на відновлення об’єктів промисло-
вості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, 
переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих 
місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку 
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об’єктів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської об-
ластей. 

Для впровадження сталого соціально-економічного розвитку 
окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів 
України відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" 
затверджує державну цільову програму, в якій визначає заходи, завдан-
ня та показники, спрямовані на створення умов для комплексного та 
збалансованого територіального розвитку, відновлення виробничого та 
експортного потенціалу, забезпечення ефективного використання ре-
сурсного та промислового потенціалу, потреб населення відповідних 
територій у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно 
чистій продукції, високоякісних послугах, створення сприятливого се-
редовища для залучення інвестицій та оптимального здійснення інве-
стиційної діяльності, розширення сфери застосування праці шляхом 
створення нових робочих місць. 

У законі про Державний бюджет України щороку передбачають-
ся видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-
економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської обла-
стей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду 
Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не 
може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних 
призначень. 

Стаття 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих 
районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробіт-
ництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, поси-
лення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними 
громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з 
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на 
основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються тери-
торіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцеви-
ми органами виконавчої влади України та територіальними громадами у 
межах компетенції, встановленої законом. 

Стаття 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей 
рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народ-
ної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадсь-
кого порядку в населених пунктах цих районів. 

Координація діяльності загонів народної міліції з охорони гро-
мадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним 
сільським, селищним, міським головою. 
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Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із 
числа громадян України, які постійно проживають у відповідних насе-
лених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей. 

Загони народної міліції під час охорони громадського порядку 
реалізують повноваження, передбачені для них законами України. 

Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, 
селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби 
масової інформації. 

Стаття 10. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції 

України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, 
районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, місь-
ких голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на 
неділю 7 грудня 2014 року. 

Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити 
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових 
виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок 
коштів резервного фонду Державного бюджету України. 

3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів 
місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської 
областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України за-
конопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-
правових актів, що випливають із цього Закону. 

4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень орга-
нами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луган-
ської областей, обраними на позачергових виборах, проведених 
відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з 
додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а та-
кож публічності та відкритості виборчого процесу як основних прин-
ципів виборчого права, встановлених Конституцією України та 
міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані 
міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною націо-
нального законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотри-
манням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із 
забезпеченням: 

участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх 
спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав люди-
ни ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших 
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міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних 
спостерігачів; 

безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних 
спостерігачів у виборчому процесі; 

виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової 
техніки, а також бойовиків та найманців з території України; 

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому 
числі з боку незаконних збройних формувань; 

дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартій-
ності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі; 

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до 
засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського 
теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової 
інформації на всій території Донецької та Луганської областей;  

дотримання гарантій вільного  волевиявлення та таємного голо-
сування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені 
покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської 
областей; 

прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосу-
вання і результатів місцевих виборів. 

{Статтю 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 256-VIII 
від 17.03.2015} 

5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей реалізується виключно органами місцевого самовряду-
вання, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених 
відповідно до Конституції України, цього та інших законів України. 

{Статтю 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 256-VIII 
від 17.03.2015} 
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АНОТАЦІЇ / SUMMARY 
 
 

Глобальні зіткнення постсекулярного світу  
та українське питання /  

Global collision post-secular world and Ukrainian issues 
 
У статті доводиться, що в основі різних варіантів дискурсу 

про Східноукраїнський конфлікт, в межах яких він отримує різні 
інтерпретації, що передбачають й різні сценарію його вирішення, 
лежать конкуруючі парадигми культурного розвитку. Наголо-
шується, що в сучасному світі існує декілька проектів глобально-
го розвитку, альтернативних модерному. Зокрема описуються три 
таких альтернативи: ісламський, китайський та російський проек-
ти, які розуміються в тому числі і як засоби квазірелігійної 
мобілізації мас в інтересах глобальної конкуренції. 

Ключові слова: глобальна конкуренція, альтернативний 
проект глобального розвитку, східноукраїнський конфлікт. 

 

The paper proves, that the plural variants of discourse about 
East-Ukrainian conflict, in which it gets various interpretations, which 
provide various scenarios of its solution, are based on the competing 
paradigms of cultural development. It is noted in the paper, that in the 
modern world there are several projects of global development, which 
are alternative to the project of modernity. In particular, authors 
describe three such alternatives: Islamic, Chinese and Russian 
projects, that are realized in particular as the tools for quasi-religious 
mobilization of the masses in the interests of global competition. 

Keywords: global competition, alternative project of global 
development, East-Ukrainian conflict. 
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Суб’єкт історії і техніка у формах Gemeinschaft’y  /  
 

The subject of history and technics in the forms of Gemeinschaft 
 

У статті доводиться, що техніка, буття якої суттєво не ко-
ригується економічними чинниками ринку та демократії, в жод-
ному разі не веде до прориву у трансцендентне, не веде до 
 соціальної гармонії та задоволення універсальних суспільних 
аспірацій, натомість обов’язково веде до агресивного тоталі-
таризму та антигуманного етосу естетики насилля. 

Ключові слова: техніка, економіка, демократія, етос, 
Gemeinschaft 

 
The article proves that the technics, existence of which is not 

regulated essentially by the economic factors of the market and de-
mocracy, in any case does not lead to the breakthrough in the trans-
cendent, does not lead to the social harmony and satisfaction of the 
universal social aspirations. Instead it necessarily leads to the aggres-
sive totalitarianism and the anti-humanistic ethos of aesthetics of vio-
lence. 

Keywords: technics, economics, democracy, ethos, Gemein-
schaft 

 
 

The key for a new horizon / Ключ до нового горизонту 
 
Author suggests in the paper, that today people in Ukraine are 

frustrated in internal and external ways. Internally there is a worsening 
economic situation, a further corruption, the rift between east and 
west. Externally, the world is much less interested in the Ukrainian 
story: the protest was very successful, a new government is in place, 
the flames of violence are much lower, and economic assistance is 
given. New issues are on the agenda.  Ukraine is finding itself as the 
international proving ground of the new regulations for the frictions 
between the world powers in the 21st century, and it is not in a situa-
tion to change them by itself. There are also many persons who are the 
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main players in the new system, but they were on the same roles dur-
ing the old regime. Ukraine today should be united but much more 
decentralized. The Donbass region should be recovered as soon as 
possible; the annexation of Crimea by Russia should not be recog-
nized, and the solution there will have to wait to an international polit-
ical situation. But there are economic and political forces who benefit 
from the status qua, and people should take situation under civil con-
trol, put pressure on the main players to fight against corruption. 

Keywords: corruption, solution, decentralization, foreign 
policy, government. 

 
В статті автор стверджує, що сьогодні українці перебува-

ють у фрустрації, яка характеризується як внутрішня та зовнішня. 
Внутрішня – це погіршення економічної ситуації, подальша ко-
рупція, розрив між сходом і заходом. Зовнішня полягає в тому, 
що світ все менше цікавиться українською ситуацією: протест 
був дуже успішний, новий уряд працює, полум’я насильства сла-
бшає, економічну допомогу надано. На порядку денному нові пи-
тання. Україна знаходить себе в ролі підґрунтя для розбудови но-
вих відносин в ході зіткнення між світовими силами в ХХІ сто-
літті, і не має змоги щось самостійно змінити. Також є чимало 
персон, які грають ключові ролі в новій системі, але були на тих 
же посадах протягом старого режиму.  Україна сьогодні має бути 
єдиною та більш децентралізованою. Донбас має бути поверне-
ний якомога швидше; анексію Криму Росією не можна визнавати, 
а розв’язання ситуації зачекає сприятливої міжнародної політич-
ної ситуації. Але є економічні та політичні сили, які отримують 
зиск від збереженнія ситуації в нинішньому стані, і народ має 
тримати ситуацію під громадським контролем, здійснювати на-
тиск на головних гравців із метою боротьби з корупцією. 

Ключові слова: корупція, рішення, децентралізація, зов-
нішня політика, уряд. 
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Східноукраїнський конфлікт у контексті концепції 
циклічного насилля /  

The East Ukrainian’s conflict in the context of concept of cy-
clical violence 

 
Стаття присвячена аналізу перспектив застосування 

соціально-психологічної концепції циклічного насилля для пояс-
нення причин та мотивів дії учасників конфлікту на Сході 
України. Доводиться, що провідним мобілізуючим до збройного 
протистояння фактором є апеляція до подій історичного минуло-
го. Досвід постконфліктного врегулювання на Балканах та у 
Чечні вказує, що на спалах насилля у зазначених конфліктах від-
чутно вплинули трагічні події, відповідно, Другої світової війни 
та депортації чеченців 1944 року. Стосовно східноукраїнського 
конфлікту концепція циклічного насилля може бути застосована з 
величезними обмеженнями з огляду на відверто штучний харак-
тер масового почуття психотравми на грунті пам’яті про Велику 
Вітчизняну війну, оскільки попередній досвід насилля не 
відрізняє Донбас від інших регіонів України і навіть Росії.  

Ключові слова: конфлікт, насилля, циклічне насилля, Ве-
лика Вітчизняна війна, Росія, Україна, Донбас. 

 
This article analyzes the prospects for the use of socio-

psychological concept of cyclical violence to explain the reasons and 
motives of parties to the conflict in the east of Ukraine. In accordance 
with this concept, aggressive behavior of the individual is due to them 
previously experienced trauma associated with the use of violence 
against himself. 

A number of anti-social individuals who are prone to violence, 
there are in any society. Under favorable conditions, they are the first 
ones to protest and undermine the stability and order. However, the 
number of such vehicles is insignificant psychopathology, and they 
constitute the social basis of the conflict. 

It is proved that the leading factor in mobilizing to armed con-
frontation, is the appeal to the events of the past. Resource violence in 
the form of humiliation, the memory of the victims, revenge is trans-
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mitted through the public discourse to future generations, once again 
ready to use violence to solve their problems. The experience of post-
conflict settlement in the Balkans indicates that the outbreak of vio-
lence in the conflict significantly affected by the tragic events of 
World War II. In Chechnya, this factor was the deportation of Che-
chens in February 1944. 

Nothing like that in Donbass was not: the modern history of 
Donbass is mostly the story of creation and industrial development. 
Over the past 50 years, there was no social upheavals, wars, deporta-
tions, large-scale repression, could push the masses to revenge and 
justice. In these circumstances, the Russian propaganda uses the his-
torical memory of the Great Patriotic War. The winner is Russian on-
ly, Ukrainians denied such status. The real witnesses of the war – 
mostly veterans have died, their place was taken conformistic and ag-
gressive simulators and re-enactors. This facilitates the task of propa-
ganda to inflate the masses a sense of trauma on the basis of the 
memory of the victims and the crimes of Great Patriotic War. 

It is concluded that in relation to the concept of East Ukrai-
nian’s conflict cyclical violence can be applied with great limitations, 
because previous experience of violence are not distinguished from 
other regions of Donbass in Ukraine and even Russia. 

Keywords: conflict, violence, cyclical violence, Great Patriotic 
War, Russia, Ukraine, Donbass. 

 
 
Диалог и война на Донбассе / Dialogue and war in Donbas 
 
В статье рассматриваются пути разрешения конфликта на 

Востоке Украины. Автор приходит к выводу, что для нормализа-
ции ситуации необходимо решить несколько принципиальных 
вопросов, а именно: определить статус жителей Д/ЛНР, исходя из 
этого, выстроить диалог с максимальным привлечением неправи-
тельственных организаций и волонтеров. Есть смысл намеренно 
позиционировать этот конфликт как внутренний и даже внутри-
социальный. Локализация зоны боевых действий дает возмож-
ность сосредоточиться на решении прежде всего гуманитарных 
вопросов, контрастирующих с идеологическими ловушками и 
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мифологемами, насаженными извне. Установление контактов 
между волонтерскими и неправительственными организациями 
обеих сторон конфликта, прекращение боевых действий, налажи-
вание диалога по острым социальным и хозяйственным вопро-
сам, пошаговый переход к решению экономических и политиче-
ских задач – таков путь урегулирования конфликта.  

Ключевые слова: кризис, война, волонтеры, социум, кон-
фликт, диалог. 

 
The events that take place today in the east of the country, with 

all the swiftness and ambiguity, certainly indicate that we are witness-
ing a turning point in the modern history of Ukraine, directly involved 
in the processes evoking the change of ideology and outdated para-
digms. 

Certainly the situation in the east of the country is one of the 
most acute problems that need to be solved. There are two opposite 
approaches: the war to the bitter end or the search for dialogue. The 
supporters of the war consider it as a natural manifestation of patriot-
ism, the sacred duty of defending the fatherland, its culture and values. 
But in this case, accepting the very fact of war, we admit to be its par-
ticipants with all the ensuing consequences of such a position. There is 
another problem: the war to the bitter end presupposes the vanquished 
side. The invader can be defeated, but is it possible to vanquish a part 
of the population of your own country? Is it possible to bring them to 
knees and force to apply certain undertakings declaring democratic 
principles at the same time? 

In our opinion the argument of the proponents of the dialogue is 
more productive. Both parties should recognize the equality of one 
another and fix the very existence of the conflict, and this is certainly 
not easy. The "Ukrainian conflict" should be considered as a complex 
process developing on several levels; the main ones among them are 
political, military, economic, informational and social. This implies 
the fact that the decisions in the political, economic and military 
sphere will be adopted not on behalf of the society but on behalf of the 
state, existing rather in declarative form than in reality. They will in-
evitably be either very subjective or not adequate, since they can serve 
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the interests of third parties that are not formally involved in the con-
flict. The information environment in Ukraine has a certain independ-
ence from the state but depends on the owners of the media and there-
fore on the political situation. 

In contrast, we consider "new society" or "new nation" the fre-
est party, it consists of socially active and responsible part of the 
Ukrainians. Therefore, the accentuated transition to the social plane 
should become the basis of the concept of the conflict settlement. In 
this case the resolution of the conflict is possible and we should start 
with its localization. In our opinion, the localization does not mean 
finding a solution at the macro level. The main focus should be trans-
ferred to the social sphere, to the area where the conflict began and 
became an armed confrontation. The localization of the conflict 
should be understood as the definition of specific areas of Ukraine 
being in the ATO zone. 

We define this territory as a specific place or a disaster area. In 
this context the conflict is deliberately treated as civil and internal 
Ukrainian one, it seems to stand out from more global and less con-
trollable processes. If the functioning of checkpoints, security desks 
and other transit facilities would be well organized, the dialogue with 
the residents of the ATO zone is possible even at the front line. In this 
regard it is advisable to organize a system of double contact: not only 
military but also social services could work with refugees and people 
entering the territory of Ukraine. 

Another important factor is the volunteer movement in 
DNR/LNR. If we consider the activists from both sides of the conflict 
as a community capable of joint productive activity, it can give the 
result, especially because there are a lot of reasons for such contacts. 
Now the volunteers from the Ukrainian side can be divided into two 
large groups: those who help the army and those who help the refu-
gees from the eastern regions. Both are engaged in helping "their peo-
ple" although we have the same conflict with the opposite side. That is 
why the transformation of their activities in this direction is so im-
portant. The key issues are the establishment of good neighborly rela-
tions, the coincidence of interests at social and mundane levels, the 
common desire to end the war and to stop aggression. 
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In the future, to cut the ground from under the feet of the enemy 
and to defeat the Soviet thinking, decisive reforms are needed in the 
eastern regions of Ukraine. 

Keywords: crisis, war, volunteers, society, conflict, dialogue. 
 

 
Постсекулярні глобалізаційні проекти В Ірані, Туреччині та 

арабському світі / 

Post-secular globalization projects Iran, Turkey and the Arab world 
 

В статті досліджені глобалізаційні проекти (арабський, 
іранський і турецький), що сформувалися всередині ісламського 
світу та стали конкурувати між собою наприкінці ХХ століття за 
право представляти ісламську цивілізацію в глобальній конку-
рентній боротьбі. Всі три ці проекти сформувалися в протистоян-
ні з секуляризаційними тенденціями, які домінували в мусуль-
манських країнах протягом ХХ століття, і до певної міри зале-
жать від секулярних проектів як методологічно, так і в плані 
мети. Так чи інакше проекти продовжують інтенції т.зв. ісламсь-
кого модернізму, хоча розвиток основних ідей і методів роботи 
варіює від одного проекту до іншого. Можна стверджувати, що 
конкуренція між цими трьома проектами всередині ісламського 
світу наразі є чи не гострішою, ніж їх конкуренція з західним 
проектом, який кожен з них намагається зробити тактичним со-
юзником. 

Ключові слова: глобалізаційний проект, ісламський світ,  
ісламський модернізм, контрсекулярний. 

 
The article analyzes globalization projects (Arab, Iranian and 

Turkish), which were formed within the Islamic world and began to 
compete among themselves in the late twentieth century for the 
privilege to represent the Islamic civilization in the global 
competition. All three of these projects were formed in the 
confrontation with secularization trends that dominated in Muslim 
countries throughout the twentieth century, and in some way depend 
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on secular projects both methodologically and in terms of the 
objectives. All three of these projects in some way continue intension 
of so called Islamic modernism, although the development of the basic 
ideas and methods of work vary from one project to another.We can 
state, that competition between these three projects within the Islamic 
world today is perhaps more acute than their competition with the 
Western project, which each of them tries to make a tactical ally 

Keywords: globalization project, Islamic world, Islamic 
modernism, counter-secular. 

 
 

Чи є в України час і далі робити помилки? /  

Does Ukraine a further to make mistakes? 
 
Вже майже два роки триває Східно-український конфлікт, а 

станом на сьогодні залишаються незрозумілим не тільки строки 
та умови його подолання – майже немає об’єктивних розвідок на 
тему причин його початку. Тож в даній статті робиться дослід 
аналізу системних помилок, що мали місце в рамках націотвор-
чого простору та акцентується на необхідності негайної корекції 
дискурсу, з тим, щоб країна мала надію на спільне майбутнє. 
Україні потрібна консолідуюча національна ідеологія та еко-
номічна політика, яка фокусується на національних інтересах, а 
не приписах кредиторів. Спробі постановки цих питань та фор-
муванню дискурсу для їх обговорення і присвячені зазначені роз-
думи. 

Ключові слова: ідеологія, інтеграція, цінності, економічна 
політика. 

 

For almost two years the East-Ukrainian conflict has lasted, but 
for today not only the terms but conditions of its overcoming seem 
unclear – objective researches on the causes of its beginning are 
almost absent. Therefore, this paper aims at the analysis of the 
systematic errors that occurred within the space of national 
development and focuses on the need for immediate correction of the 
discourse, for the country to have a hope for a common future. 
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Ukraine needs an unifying national ideology and economical policy 
that focuses on national interests, not the dictates of creditors. These 
reflections are dedicated to the attempt to pose these questions and the 
formation of discourse for their discussion. 

Keywords: ideology, integration, values, economical policy. 
 
 

Моделі мирного врегулювання східноукраїнського конфлікту /  

Peaceful ways to settle the conflict in Eastern Ukraine 
 
Конфлікт у Донбасі є закономірним результатом політики 

правлячих кіл, у якій розколотість національної еліти і 
домінування орієнтирів зовнішньої інтеграції над внутрішньою 
вели до соціокультурного розколу суспільства. Сценарії розвитку 
україно-російських відносин (В. Горбуліна) і моделі розв’язання 
конфлікту в Донбасі (А. Єрмолаєва, М. Погребінського, Д. Мір-
шаймера) визначають можливі наслідки розвитку подій, 
пов’язаних із конфліктом. Оцінка шляху подолання конфлікту 
ґрунтується на домінуванні «партії війни» або «партії миру», на 
суспільних настроях в Україні і серед населення Донбасу, на 
здатності правлячих кіл України виступати суб’єктом міжнарод-
ної політики, який послідовно відстоює національні інтереси 
українського народу в процесі протиборства суб’єктів геополі-
тики. Відповідальність керівництва за долю українського народу, 
за відновлення цілісності соціального організму України має ста-
ти основою для вибору шляху розв’язання цього конфлікту. 

Ключові слова: східноукраїнський конфлікт, гуманітарна 
катастрофа, суспільні настрої, суб’єкти геополітики, національні 
інтереси українського народу, соціальний організм країни, 
внутрішня дезінтеграція українського суспільства, Мінські угоди, 
сценарії розвитку конфлікту, моделі мирного врегулювання кон-
флікту. 

 
The article contains a comparative analysis of peaceful ways to 

settle the conflict in the east of Ukraine. Experts consider the current 
situation in Donbas as a humanitarian disaster, but it is not possible 
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for Ukraine to break relations with the occupied territories completely. 
The region is bound to cooperate with separatists to avoid the col-
lapse. The Ukrainian government has no illusuions upon the possibil-
ity to settle the conflict in Donbas by military actions due to the clash 
of interests between such geopolitical subjects as European Union, the 
USA and Russia. The majority of Ukrainians (56.8%) believe that the 
best way to reconcile the military conflict in Donbas is to continue the 
negotiations based on Minsk agreements. This conflict has caused the 
situation when the national interests of the Ukrainian people are ig-
nored and substituted with the interests of the country’s ruling circles. 

The establishment has been disregarding the problem of inte-
gration in the Ukrainian society within the whole period of independ-
ence, and that was the reason for the conflict. Different groups of rul-
ing circles exerted informational and psychological impact on the 
population about the importance of Ukraine's accession to the EU or 
the Customs Union. Opposite external benchmarks of our society’s 
integration steadily led to its split. The dependence on certain centers 
of geopolitical influence deprives Ukraininan authorities of real op-
portunity to act in the national interests of the Ukrainian people. The 
conflict escalation in Donbas and the reaction of Ukraine’s ruling cir-
cles to it encouraged the formation of two approaches to resolve it 
(military and peaceful) and two political forces (a "war-oriented party" 
and a "peace-oriented party"). Since the very beginning of the conflict 
there were several successive attempts, both military and peaceful, to 
resolve it. They resulted in creating the Minsk agreement based on 
principles of Petro Poroshenko’s "The peaceful plan to settle the situa-
tion in the east of Ukraine" and Putin's initiatives. At the same time 
there is no discourse in the Ukrainian society about finding a peaceful 
solution of the conflict. B. Horbulin identified five scenarios to re-
solve it: two – by military means, and three – peacefully (by means of 
"wall", "satellite state" and "freezing").  

Analyzing the ways to settle the conflict, A. Ermolaev admits 
that after Minsk-2 the "frozen conflict" scenario is often considered as 
a basic one, given the uncertainty of time and political logic. The se-
cession scenario (separation of areas) is possible in the case of a new 
round of armed confrontation thus pushing the parties to decide on the 
final delimitation. LNR/DNR will become independent territories (in 
the status of unrecognized states). To settle the conflict in Donbass by 
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territory reintegration is the most difficult scenario to implement, but 
in terms of national interests of Ukraine, the long-term regional stabil-
ity and state development goals are most acceptable. 

According to John Mearsheimer the West should use absolutely 
new approaches to settle the conflict in Ukraine. The United States 
and its allies must abandon the plan "to westernize" Ukraine and make 
it a neutral buffer between NATO and Russia instead. 

The analysis of peaceful modes to settle the conflict in Eastern 
Ukraine allows making the following conclusions. The situation in 
Donbas is the consequence of the specific policy, when the split of the 
national elite and the preference of external integration over internal 
caused sociocultural split in the Ukrainian society. The current author-
ities are to choose the way of settling the conflict in Donbas. 

Scenarios of Ukraine-Russia relations (V. Horbulin) and ways 
of conflict solution in Donbass (A. Yermolaev, M. Pogrebinsky, J. 
Mearsheimer) represented in the article allow to assess the possible 
effects of events related to the conflict.The choice of way to overcome 
the conflict is based on the dominance of a certain political force (the 
"war-oriented party" or the "peace-oriented party"), the public mood 
in the Ukrainian society in general and the population of Donbas in 
particular, the ability of Ukraine’s ruling circles act as the subject but 
not object of international policy thus defending the national interests 
of the Ukrainian people during confrontations between geopolitical 
subjects. Government’s responsibility for the fate of the Ukrainian 
people, Ukraine’s territorial integrity and restoration of its social in-
tegrity should be the basis for choosing the way to resolve the conflict. 

Keywords: conflict in Eastern Ukraine, humanitarian disaster, 
the public mood, geopolitical subjects, national interests of the 
Ukrainian people, the social body of the country, the internal disinte-
gration of the Ukrainian society, Minsk agreements, scenarios of con-
flict, ways of peaceful settlement of the conflict. 
Миротворення в умовах гібридної війни в Україні: визначення 
миротворчих процесів, часова перспектива, історичні аналогії /  

Hybrid peacekeeping in conditions of war in Ukraine: the definition 
of peace processes, temporal perspective, historical analogies 
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У статті презентуються результати міжнародного експерт-
ного дослідження, яке присвячене міжнародній практиці вста-
новлення миру у су-часних умовах військового конфлікту на 
Сході України. У цій статті розгля-даються питання дефініцій 
"мирне врегулювання суперечок", "дії відносно загрози миру, по-
рушень миру та актів агресії", "роззброєння", "підтримка миру", 
"встановлення миру", "миробудівництво", "примушення до ми-
ру", "значення встановлення миру", "багатостороння дипломатія". 
Дослідження демонструє результати відповідей експертів на пи-
тання про час вирішення військового конфлікту, а також про 
історичні аналогії цієї ситуації на Сході України. 

Ключові слова: «мирне врегулювання суперечок», 
«підтримка миру», «встановлення миру», «миробудівництво», 
«багатостороння дипломатія». 

 
The article presents the results of the international expert re-

search devoted to international practice of peacemaking in the modern 
terms of military conflict in the East of Ukraine. This article examines 
the issues of definitions of the following phenomena: «peaceful set-
tlement of disputes», «actions with respect to threats for peace, 
breaching peace and acts of aggression», «disarmament», «peacekeep-
ing»; «peacemaking»; «peacebuilding»; «peace enforcement»; «pre-
ventive diplomacy»; «the role of peacekeeping», «multilateral diplo-
macy». The research demonstrates the results of experts’ answers to 
the questions about the time needed for settling the military conflict, 
and also about the historical analogies of this situation in the East of 
Ukraine. 

Keywords: «peaceful settlement of disputes», «peacekeeping»; 
«peacemaking»; «peacebuilding»; «multilateral diplomacy». 

 
Воєнний конфлікт на Сході України  

в дзеркалі громадської думки /  
Military conflict in Eastern Ukraine in the mirror of public opinion 

 
Автором статті визначено основні підходи до розуміння 

сучасних геополітичних конфліктів, в цьому контексті  розкрито  
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природу і сутнісні ознаки воєнного конфлікту на  Сході України. 
Для його ідентифікації запропоновано застосувати  соціокуль-
турний підхід (А.Тойнбі, С. Гантінгтон). Обґрунтовано, що при-
роду цього конфлікту доцільно розглядати як прояв  геополітич-
ного протистояння між США і Росією, як активну форму міжци-
вілізаційної боротьби в епоху постмодерна, як  "гібридну війну"  
нового типу, яка  загострює цивілізаційну боротьбу на релігійно-
конфесійній і  духовно-парадигмальній основі.  На підставі ре-
зультатів всеукраїнських соціологічних досліджень виявлено ди-
наміку змін в оцінках населення різних регіонів України щодо 
ставлення до подій на Донбасі, перспектив врегулювання зброй-
ного конфлікту та розбудови миру. 

Ключові слова: конфлікт, геополітичне протистояння, 
громадська думка. 

The author of the paper identifies  main approaches of 
understanding of contemporary geopolitical conflicts, in this context 
she explains the nature and the essential features of the military 
conflict in Eastern Ukraine. To identify this conflict it is proposed to 
use a sociocultural approach (A. Toynbee, S. Huntington). It is 
proved, that the nature of this conflict should be viewed as a 
manifestation of geopolitical confrontation between the USA and 
Russia, as the active form of inter-civilizational struggle in the 
postmodern era as a "hybrid warfare" of a new type, which is 
deepening the civilizational struggle on the religious-confessional and 
spiritually-paradigmatic base. Based on the results of nationwide 
sociological research revealed the dynamics of changes in the 
estimates of the population of various Ukrainian regions concerning 
 the relation to the events in the Donbass, prospects of settlement of 
the military conflict and peacebuilding.  

Keywords: conflict, geopolitical confrontation, public opinion. 
Соціальні передумови виникнення сепаратизму на Донбасі / 

The social background of separatism in the Donbas 
 

У статті розглядаються соціальні передумови виникнення 
сепаратизму на Донбасі. Увага фокусується на відмінностях в 
суспільних настроях у ставленні до політичних змін, оцінці 
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соціально-економічної ситуації, протестного потенціалу населен-
ня, підтримки політичних інститутів, електоральної поведінки 
населення південно-східних регіонів України. 

Ключові слова: сепаратизм, регіони, соціальні передумо-
ви, протестний потенціал, соціально-економічна ситуація 

 

The paper examines the social preconditions of occurrence of 
separatism in Donbas and focuses on the differences in public senti-
ments regarding to the  policy changes, assessment of socio-economic 
situation, the protest potential of the population, support of political 
institutions, electoral behavior of the population of south-eastern re-
gions of Ukraine. 

Keywords: separatism, regions, social preconditions, protest 
potential, socio-economic situation. 

 
Соціальна природа конфліктогенності cучасного українського 

соціуму: дихотомія  «прогресувати» vs  
«залишити як є / повернути як було» /  

The social nature of conflict modern Ukrainian society: the dichoto-
my «progress» vs «leave as is / as was return» 

 

У статті розглядаються особливості соціальної взаємодії в 
період соціальних поліваріантних еволюційних перетворень. 
Обґрунтовується соціальна природа конфліктогенності сучасного 
українського соціуму за допомогою аналізу соціального змісту 
наявних у ньому форм соціального діалогу. Акцентується увага, 
що одним з визначальних умов забезпечення ефективної соці-
альної взаємодії, як фактора зниження соціальної конфліктоген-
ності, є ціннісний контекст соціального діалогу, який регулює 
відносини між соціальними групами. Робиться висновок про те, 
що в період соціальних невизначеностей ефективна (конструк-
тивна) соціальна взаємодія між соціальними групами, що мають 
можливість і бажання активно впливати на суспільні процеси, 
призводить до становлення нових соціальних відносин, які впли-
вають на еволюцію (прогресивне реформування) структурної ор-
ганізації суспільства, виступають обов'язковою умовою стабіль-
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ності соціуму, зниження його потенційної соціальної конфлікто-
генності. 

Ключові слова: фрактальність соціального простору, 
соціальні зміни, соціальна взаємодія, соціальна довіра, форми 
соціального діалогу. 

 

The features of social interaction between social multivariate 
evolutionary changes are discussed in the article. The social nature of 
conflict in the modern Ukrainian society grounded using analysis of 
social meaning existing forms of social dialogue. On value context of 
social dialogue as indicator of relations between social groups, social 
factor of conflict prevention and ensure effective social interaction 
focuses.  The conclusion is that effective (structural) social interaction 
between certain social groups that have the ability and desire to ac-
tively influence social processes leading to the emergence of new so-
cial relations. This affects the evolution (progressive reform) structur-
al organization of society, is a prerequisite for the stability of society, 
and as a result, reducing its social potential of conflict (especially in 
social situations of uncertainty). 

Keywords: fractal social space, social change, social interac-
tion, social trust, form social dialogue. 

 
 

Повсякденне життя українських городян сьогодні та в умовах 
війни у 1917-1920 рр.: аналогії сприйняття /  

The daily life of Ukrainian citizens during a Civil War of  
1917-1920 and a century later 

 
У статті розглядаються способи реалізації базових потреб 

жителями великих міст в умовах воєнних дій. Для вивчення пов-
сякденних практик в екстремальній обстановці використані ма-
теріали, що відносяться до громадянської війни в Україні в 1917-
1920 рр., та відомості, що стосуються сьогоднішньої ситуації в 
східних регіонах країни. Робиться спроба порівняти технології 
виживання наших сучасників, і свідків і учасників подій початку 
минулого століття. Поведінка мирного населення в подібних 
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умовах збігається навіть у дрібницях, що свідчить про архаїчність 
нашого культурного коду, яка проявилася практично миттєво при 
формуванні відповідного соціального середовища. 

Ключові слова: міське середовище проживання, повсяк-
денність, базові потреби, самоорганізація, технології виживання. 

 
This article discusses ways of implementing the basic needs of 

the residents of large cities in conditions of war. For the study of eve-
ryday practices in extreme conditions, the article contains materials 
related to the Civil War in Ukraine in 1917-1920 and to the current 
situation in Donbass, on the East of Ukraine. The article made attempt 
to compare the survival techniques of our contemporaries and wit-
nesses and participants of events at the beginning of the 20th century. 
The behavior of civilians under similar conditions were the same, 
even in the little things, which indicates the archaism of our cultural 
code almost instantly manifested during the formation of a relevant 
social environment. 

Key words: urban environment, daily life and basic needs, self-
organization, technologies of survival. 

 
 

Примирення на Сході України: об’єктивна неможливість та 
неминучість встановлення /  

Peace making in the East of Ukraine: the objective impossibility and 
inevitability of establishing 

 
У статті розглянуто зміст і процес забезпечення примирен-

ня на Сході України в умовах затяжного збройного конфлікту. 
Автором запропонований індивідуальний підхід до опису умов і 
стану внутрішнього конфлікту, а також послідовність дій з боку 
держави і суспільства щодо забезпечення примирення на основі 
бажання та ініціативи протидіючих сторін, вибору формату і 
відповідних інструментів. 
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Ключові слова: примирення; встановлення миру, перего-
вори, домовленості, згода сторін, державна політика, концепція 
примирення, культура примирення. 

 
The paper deals with the nature and process of peace making in 

the East of Ukraine under condition of the prolonged armed conflict. 
The author suggests an individual approach to the description of con-
ditions and state of the inner conflict, as well as the sequence of ac-
tions of the government and society providing peace making based on 
the wish and initiative of counter parties, the choice format and of rel-
evant tools. 

Keywords: peacemaking; peace establishment, negotiations, 
agreements, consent of parties, public policy, concept of peace mak-
ing, culture of peace making. 

 
 

Ультраправые добровольческие формирования на фронте: 
некоторые характеристики / 

Ultra-right volunteer groups at the front: some characteristics 
 

Участие ультраправых групп и отдельных активистов в бо-
евых действиях с обеих сторон российско-украинского воору-
женного конфликта на Донбассе является одной из важных тем в 
общественных и экспертных дискуссиях, касающихся противо-
стояния. Более того, тема «фашистов» на войне в силу некоторых 
причин занимает в информационном пространстве место, непро-
порциональное реальному вкладу ультраправых в ход боевых 
действий. По мнению автора, хотя украинские национал-
радикальные группировки действительно создали несколько доб-
ровольческих формирований, в целом их роль на фронте не была 
существенной. Несколько более важной была поддержка «сепа-
ратистского» движения со стороны российских ультранациона-
листов. Автор выдвигает предположение, что она в значительной 
степени обусловила правоконсервативный характер официальной 
идеологии политических режимов, установленных российским 
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агрессором на территории оккупированных районов Донецкой и 
Луганской областей. 

Ключевые слова: ультранационализм, праворадикальный 
экстремизм, вооруженные формирования, вооруженный конф-
ликт. 

Ultra-right groups and individual activists from both sides of 
the Russian-Ukrainian military conflict in the Donbass is one of the 
important topics in public and expert discussions regarding the 
confrontation. Moreover, the theme of "fascists" in the war for some 
reason takes place in the information space, which is disproportionate 
to the real contribution of the ultra-right in the course of the fighting. 
According to the author, although the Ukrainian national-radical 
groups have really created  few volunteer units,in general, their role at 
the front was not significant. More important was the support of the 
"separatist" movement by Russian ultranationalists. The author 
suggests that it is largely caused right-conservative nature of the 
official ideology of the political regimes installed by the Russian 
aggressor on the territory of occupied districts of Donetsk and 
Lugansk regions. 

Keywords: ultranationalism,  radical right-wing extremism, 
armed groups, military conflict. 

 
 
 



 

 267

АВТОРИ 
 
 
Білокобильський Олександр – доктор філософських наук, 

професор, директор Київського відділення Українського інсти-
туту стратегій глобального розвитку і адаптації, Україна 

 
Левицький Віктор  – кандидат філософських наук, дирек-

тор Українського інституту стратегій глобального розвитку і 
адаптації, Україна 

 
Пасько Ігор – кандидат філософських наук, професор Цен-

тру гуманітарної освіти НАН України 
 
Бейлін Йосі – Ph.D., директор організації Beilink, Business 

Foreign Affairs, екс-міністр юстиції Ізраїля 
 
Додонов Роман – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Донецького національного універси-
тету, м. Вінниця, Україна. 

 
Кобалія Дмитро – кандидат історичних наук, завідувач 

відділу охорони пам’ятників історії та археології Національного 
заповідника «Хортиця», експерт Українського інституту стра-
тегій глобального розвитку і адаптації, Україна. 

 
Халіков Руслан – кандидат філософських наук, вчений сек-

ретар Українського інституту стратегій глобального розвитку і 
адаптації, Україна. 

 
Скворець Володимир – доктор філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри соціології Запорізького національного універ-
ситету, Україна. 

 



 

 268

Лепський Максим – доктор філософських наук, професор, 
декан факультету соціології та управління Запорізького націо-
нального університету, Україна. 

 
Панькова Оксана – кандидат соціологічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник ІЕП НАН України, старший 
науковий співробітник ІСПП НАПН України, Україна. 

 
Ваколюк Леся – студентка 5-го курсу спеціальності 

«Політологія» Національного університету «Острозька академія», 
Україна. 

 
Єрескова Тетяна – кандидат соціологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту 
соціальних наук і самоврядування Міжрегіональної Академії 
управління персоналом, експерт Українського інституту стра-
тегій глобального розвитку і адаптації, Україна. 

 
Попов В'ячеслав – доктор історичних наук, завідувач ка-

федри українознавства Міжрегіональної академії управління пер-
соналом, м. Київ, Україна. 

 
Павлюк Валерій – кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри управління Київського університету імені Бориса 
Грінченка, Україна. 

 
Лихачев Вячеслав – політолог. Керівник Групи моніторин-

гу прав національних меньшин. Автор книг «Нацизм у Росії», 
«Right-Wing Extremism in Ukraine: the Phenomenon of “Svoboda”» 
и «Political Anti-Semitism in Post-Soviet Russia: Actors and Ideas in 
1991 – 2003», Єрусалим, Ізраїль. 

 
 
 
 
 



Для нотаток 



Наукове видання  

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ В КОНТЕКСТІ  
ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

(Випуск 2)  

Збірник статей  
 (українською, російською англійською мовами) 

Відповідальний за випуск               О. Білокобильський  

Редактори-упорядники Р. Халіков 
        Г. Тимофєєва 

Дизайн обкладинки             В. Гуржи  

Комп’ютерна верстка           Г. Тимофєєва 

Підписано до друку 11.05.16. 
Формат 84х60/16. Папір офсетний. 

Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman. 
Умов. друк. арк. 16,87. Обл.-вид. арк. 15,69. 

Наклад 300 прим. Зам. № 15706. 

Віддруковано з оригіналів замовника.   
ФОП Корзун Д.Ю. 

Видавець та виготовлювач ТОВ «Нілан-ЛТД» 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до  

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів  
видавничої продукції серія DK № 4299 від 11.04.2012 р. 

21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 
Тел.: (0432) 69-67-69, 603-000. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




