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НАЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ  
ГЛОБАЛІЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ

Вступ

Коли я готував свій виступ на VII Бандерівські читання, що 
відбулися у Києві 8 лютого 2020 року, адепти глобалізму пе-
реживали не найкращі часи. У  світі відроджувався націона-
лізм. У країні, що залишається головним провайдером глоба-
лізму — Сполучених Штатах Америки — впевнено лідирував 
Дональд Трамп, що під гаслом збереження Великої Америки 
пропагував економічний націоналізм і системно завдавав уда-
ри прихильникам наддержавного глобалізму. У Європі тривав 
вихід Великобританії з ЄС, а Польща та Угорщина цілеспря-
мовано використовували ЄС для зміцнення власного сувере-
нітету та реалізації своїх національних інтересів, антиглоба-
лісти отримали владу в Італії і тіснили політичних монстрів 
у Німеччині та Франції. У Азії, в Африці та Латинській Амери-
ці традиційні спільноти успішно протистояли глобалістським 
та імперським зазіханням.
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У відчаї перед лицем поразки глобалісти лякали світ 
катастрофічними змінами клімату (до  яких, до речі, і  самі 
приклалися) і  використовували Грету Тунберг як останню 
зброю.

Тепер, коли ми готуємо книгу до друку на початку червня 
2020 року, глобалісти, використавши пандемію COVID-19, іс-
тотно зміцнили свої позиції і перейшли в контрнаступ. Їхня 
риторика очевидна: якщо глобалізм пробуксовує, необхідно 
ще більше глобалізму.

Та головною перепоною перед переможною ходою наднаціо-
нального, безликого, але надзвичайно впливового глобалізму 
стали національні держави та традиційні спільноти (нації, ре-
лігійні групи). Тож ми на порозі величезного протистояння 
модерних спільнот та суб’єктів з постмодерними невидимими 
модераторами світу, що хочуть правити й управляти світом на 
наднаціональному рівні, але не нести жодної відповідальності 
за свої дії. Брати, нічого не даючи навзаєм. Без сумніву, від 
висліду цієї боротьби залежить майбутнє світу.

Переможна хода націоналізму

Нація — найбільш природна і органічна спільнота. А націо-
нальна держава — найбільш життєздатний суб’єкт світової 
політики. Але так було не завжди.

Націоналізм є продуктом європейської цивілізації. Саме 
він витворив нинішню європейську архітектуру. XIX століття 
стало століттям європейського націоналізму та становлення 
Європи як континенту національних держав. Держави-на-
ції як органічні утворення виявилися стресостійкішими 
за наднаціональні утворення (імперії, династичні монар-
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хії, наднаціональні й наддержавні бюрократичні об’єднан-
ня). Подолання вертикальних розривів (станових перепон) 
у  суспільстві та створення природної спільноти, об’єднаної 
спільною історією, пам’яттю, мовою, що зумовило можли-
вість встановлення соціальної та національної справедливо-
сті всередині суспільств практично рівних стартових можли-
востей, національного солідаризму дало поштовх для зросту 
національної державної могутності європейських держав. Це, 
проте, не заважало європейським державам, застосувавши 
національний принцип у Європі, вести колоніальні імперські 
війни по світу.

XX століття поширило націоналізм і  боротьбу за націо-
нальні держави на всі континенти. Кількість національних 
держав стрімко збільшилася, а принцип формування держав 
за національним характером став панівним у світі.

У XX столітті ми спостерігали переможну ходу національ-
них держав по світу. Для прикладу, після Другої світової війни 
кількість незалежних держав зросла вчетверо.

Крах колоніальних імперій, розвал «совєтського союзу» 
був надією для національних держав, які сподівалися, що за-
кінчення протистояння глобальних блоків дозволить кож-
ній нації будувати своє життя за власною подобою. Однак 
фактичний переможець Холодної війни — Сполучені Штати 
Америки вважали, що всі країни житимуть за їхньою подо-
бою і  виходячи з  їхніх національних інтересів. Ліберальна 
імперія-гегемон почала переформатовувати світ за своїми ле-
калами і пропагувати кінець історії як вершину ліберального 
світоустрою. І це неминуче викликало спротив.

Паралельно у самих Сполучених Штатах народилися сили, 
яким стало затісно в найсильнішій державі.
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Контрнаступ глобалістів

Глобалізація пришвидшила вільний рух людей, фінансів, 
товарів, сировини, послуг та інформації, дозволила нажити 
неймовірні статки і  вплив сильним світу цього. Найбагат-
шим людям світу стало надто тісно в  межах національних 
держав, нехай і  наймогутніших. Це штовхало їх до планів 
зруйнувати будь-які бар’єри та кордони, передусім націо-
нальні бар’єри, стандартизувати процеси, фактично ство-
ривши якщо не єдину світову державу, то єдину систему 
управління світом.

Роками такі установи та особи, як Фонд Біла та Мелінди 
Гейтсів, Світовий економічний форум, ВООЗ, Світовий банк, 
Римський клуб, Жак Атталі, журнал «Економіст», британець 
Гордон Браун, системно і відкрито закликали створити світо-
вий уряд для спільного подолання загроз. Пандемія — це ще 
один привід реалізувати цю стратегію.

Однак такі плани викликали несподіваний спротив орга-
нічних спільнот. Щойно звільнившись від пут колоніалізму, 
національні держави і нації, релігійні спільноти почали чини-
ти спротив по всьому світу і робили це досить успішно.

Зрештою, Сполучені Штати і країни євроатлантичного сві-
ту поступово втрачають гегемонію. Наростаюче протистоян-
ня з Китаєм, який стрімко наздоганяє в могутності і впливах 
США, створює можливості для регіональних гравців нарощу-
вати позиції регіональних лідерів та дає шанс для традиційних 
спільнот відвоювати своє місце під сонцем.

Нині головні лінії фронту в протистоянні між національни-
ми спільнотами і державами та наднаціональними глобаліста-
ми пролягають вздовж наступних ліній:
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• суверенітет національних держав і  влада наднаціо-
нальних та позанаціональних утворень і  груп (фор-
малізованих і неформальних);

• збереження економічної самодостатності національ-
них держав і всевладдя транснаціональних утворень;

• збереження традиційних форм ідентичностей і спро-
ба їх деконструювати та творити нові псевдоіден-
тичності.

Отримавши неочікуваний спротив від традиційних спільнот, бе-
нефіціари глобалізму розпочали системний наступ проти націо-
нальних держав, націй, релігій, традиційних сімейних цінностей.

Їхній план створення глобального людства — новітнього 
Вавилону — передбачав стандартизацію людини, її відрив від 
коріння, знищення-затирання ідентичності.

 Глобальна війна за ресурси.  
Продовольча криза

Однією з головних ліній боротьби є боротьба за ресурси, пе-
редусім за землю.

Збільшення кількості людства, інтенсивна погоня за нажи-
вою поставили світ на межу ресурсного голоду та ресурсних 
воєн. Серед основних об’єктів боротьби стали володіння зем-
лею, доступ до запасів питної води, свіжого повітря та бороть-
ба за володіння необхідними корисними копалинами.

Глобальна фінансова криза у світі у 2007–2008 роках спрово-
кувала надзвичайні цінові шоки біржових продовольчих товарів. 
Протягом перших трьох місяців 2008 року світові ціни на базові 
продовольчі товари злетіли майже втричі — до їхнього 50-річ-
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ного максимуму. У бідних країнах, залежних від імпорту продо-
вольства, вибухнула гостра продовольча криза. У 2008 році понад 
1 млрд людей потерпали від голоду (кожен сьомий мешканець 
планети)… У 2018 році кількість людей, які щодня потерпають 
від голоду, перевищила 821 млн, серед них понад 51 млн дітей 
віком до п’яти років; кількість людей, які є жертвами помірної 
або гострої продовольчої небезпеки, становить 2 млрд. Нині ціна 
родючої землі, контролю держав над її використанням і незалеж-
ності від імпорту продовольства стала ціною продовольчої без-
пеки (а отже, ціною життя і смерті) для населення багатьох країн 
(Аналітична доповідь GROWFORD Institute, вересень 2019).

На стан продовольчої безпеки впливає також дефіцит пит-
ної води, від якого потерпають понад 2 млрд людей на планеті, 
тому зацікавленість багатьох держав у придбані землі в інших 
країнах пов’язана також з бажанням мати власні джерела води 
для свого населення.

Прогнозується загострення волатильності цін, тобто різко-
го коливання світових цін на зернові та інші продовольчі това-
ри на фоні загального висхідного глобального тренду.

Існує ціла низка системних довгострокових причин, які по-
глиблюватимуть глобальну продовольчу кризу (нижче подано 
дані з аналітичної доповіді «Ринок землі: існуючі загрози для 
України та необхідні запобіжники», яку підготували аналітики 
Growford Institute):

1. Дестабілізація глобального ринку зернових через ін-
тенсивне виробництво біопалива, яке виробляється 
з зернових та олійних культур. Згідно з дослідженням 
Світового Банку, саме через це ціни на продовольство 
зросли на 65%.



Юрій Сиротюк НАЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ 15

2. Масштабні спекулятивні фінансові операції на ринках 
сільськогосподарських країн зі слабкими інституція-
ми та на ринках деривативів, пов’язаних із біржовими 
продовольчими товарами. Після краху ринку іпотеч-
них деривативів і початку глобальної фінансової кри-
зи, ф’ючерси на продовольчі товари стали потужним 
магнітом для величезних обсягів спекулятивної лік-
відності, що спровокувала величезні цінові шоки на 
ринку продовольства.

3. Зміни клімату внаслідок глобального потепління, що 
викликає посухи, і  ерозія родючих земель внаслідок 
того, що їх по-хижацьки експлуатують глобальні ін-
вестори та місцеві монополії, що зменшує пропозицію 
продовольчих товарів на глобальному ринку.

4. Інтенсивний розвиток land grabbing (процесів «за-
хоплення» земель іноземними інвесторами, зокре-
ма державними інвестиційними фондами та транс-
національними корпораціями, через легальні або 
не зовсім легальні методи інвестування з викорис-
танням корупції та політичного тиску) у країнах зі 
слабкими правовими інститутами та корупційною 
або некомпетентною державною владою. Внаслідок 
цього населення може втратити свою землю, може 
загостритись продовольча небезпека (навіть голод), 
а  місцеві жителі масово перетворяться у  мігрантів 
та біженців.

За консолідованим прогнозом ООН, протягом майбутніх де-
сятиріч попит на продовольство значно перевищуватиме його 
пропозицію.
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Держави та структури, які будуть контролювати найбіль-
ші площі родючих земель, стануть ключовими геополітични-
ми гравцями на ринку продовольства, а також лідерами при 
формуванні порядку денного для подолання глобальної про-
довольчої кризи.

З 2007 року уряди багатьох країн з великим обсягом фінан-
сових ресурсів, але з дефіцитом родючої землі і води, визначи-
ли своїм пріоритетом національну продовольчу безпеку. Для 
досягнення цієї мети їхні державні фонди оперують трильйо-
нами доларів. Серед їхніх пріоритетів — освоєння родючих зе-
мель у країнах третього світу для забезпечення свого населен-
ня продовольством і для експорту продукції.

Тому поглинання або захоплення землі іноземними інвес-
торами або великими національними монополістами і  кон-
центрація приватної власності на землю — це одна з  най-
більших загроз для продовольчої безпеки країни-одержувача 
«інвестицій».

За даними Land Matrix Partnership, з 2001 року іноземні ін-
вестори поглинули понад 250 млн гектарів родючої землі у кра-
їнах третього світу.

Гостра продовольча криза і проблема голоду часто спосте-
рігається навіть у тих країнах, де є велика кількість родючої 
землі, але вона перебуває під контролем іноземних корпо-
рацій або державних фондів. Ці інвестори всю продовольчу 
продукцію відправляють на власний внутрішній ринок або 
на експорт за світовими цінами, а  місцеві мешканці через 
низькі доходи не в змозі купити те, що вони як наймані пра-
цівники виростили на власній землі (Судан, Мадагаскар, Ке-
нія, Камбоджа).

Найчастіше основними гравцями у таких операціях є:
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• власники виробництва біопалива, яким необхідний 
постійний доступ до сировини;

• суверенні фонди добробуту та державні інвестфо-
нди, що забезпечують для своїх країн довгостро-
ковий доступ до родючої землі у  країнах третього 
світу на основі її тривалої оренди, емфітевзису або 
купівлі;

• глобальні хеджфонди та індивідуальні інвестори, ве-
личезна армія спекулятивних інвесторів;

• геополітичні гравці, мета яких поглинути країни регі-
ону, або ж вони мають інші стратегічні цілі;

• місцеві олігархічні структури для подальшого пере-
продажу землі іноземним інвесторам.

Іноземні інвестори активно таргетують (тобто визначають як 
мету) країни з корумпованими або некомпетентними уряда-
ми. У 2001–2011 роках у 56 бідних країнах третього світу від-
булися величезні транзакції з поглинання землі, які призвели 
до виселення місцевого населення, зникнення фермерських 
господарств, погіршення якості землі і  виникнення продо-
вольчих криз. Часто таким угодам передує інтенсивна пропа-
ганда або консультації іноземних радників. Їхню діяльність 
для місцевого населення називають земельною реформою 
та інвестиціями, що немовби призведуть до економічного 
зростання і створення нових робочих місць. Але відбувається 
все навпаки. Такі «земельні реформи» є лише новими техно-
логіями неоколоніалізму.

Нині, до прикладу, Китай контролює поза межами країни 
понад 2 млн га землі, Південна Корея — 2,3 млн га, Саудівська 
Аравія — 1,6 млн га.
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Не менша боротьба розгортається і за надра Землі та корис-
ні копалини. Багаті країни та транснаціональні компанії, що 
володіють величезними коштами і  технологіями, намагають-
ся за угодами розподілу продукції експлуатувати і розробляти 
національні багатства слабших країн.

Тож земля і корисні копалини, що є надбанням усієї нації 
(мертвих, що віддали свої життя, щоб зберегти це надбання 
нащадкам, живих, що мають не лише дбати про себе, а й зали-
шити щось нащадкам), як мінімум «розполовинюються», бо їх 
забирають транснаціональні хижаки.

Розуміючи це, національні держави намагаються боронити 
свій суверенітет та зберігати національні багатства для своїх 
нащадків.

 Збагачення за всяку ціну. Встановлення  
глобального контролю і спротив

Світова пандемія засвідчила кризу і нежиттєздатність надна-
ціональних органів, які виявилися безсилими, і вся ноша ляг-
ла на плечі національних держав.

Крах міжнародних інституцій та ренесанс націоналізму, 
національних егоїзмів навіть в  тих країнах, які пропагували 
глобалізм і мультикультуралізм, все ж супроводжувався каз-
ковим збагаченням найзаможніших людей у світі, які, мов хи-
жаки, почали наживатися на людській біді, відкинувши фаль-
шиві маски філантропів.

За інформацією Forbes, під час пандемії коронавірусу 
25  найбагатших людей світу заробили сумарно 255 мільяр-
дів доларів. І це в умовах масового банкрутства представни-
ків середнього класу і малого бізнесу. Більше за всіх заробив 
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 засновник Facebook Марк Цукерберг — його статки збільши-
лись на 31,4 млрд дол. — до 86,5 млрд.

Істотно наростила свої фінанси й родина Гейтсів, яка раніше 
заявляла, що відходить від бізнесу і зосереджується на благо-
дійності.

Сумарний статок 25 найбагатших людей світу зараз стано-
вить близько 1,5 трлн дол.

Великий бізнес, скориставшись перевагами глобалізму, 
вважає свою приналежність до національних спільнот обтяж-
ливою, тим паче не хоче нести відповідальність перед ними. 
Тому почала активно застосовуватися тактика перенесення 
виробництв у регіони з найдешевшою робочою силою, а при-
бутків  — в офшори та податкові гавані.

Але глобалізм, як виявилося, не для всіх був однаково ко-
рисний. У світі росте диференціація між багатими і бідними, 
національні економіки втратили незалежність та перестали 
бути самодостатніми навіть у  критично необхідних для іс-
нування галузях. Громадяни країн опинилися під потужним 
пресом модерування їхньої поведінки через збір та аналіз при-
ватної інформації в соцмережах та використання її для моде-
рування загальної людської поведінки.

Отож, національні спільноти й держави залишаються го-
ловною перепоною для реалізації планів глобалістів. Водно-
час практика свідчить, що пряма військова агресія хоч і  за-
лишається серйозним фактором міжнародної політики, та не 
завжди приносить потрібні результати. Понад те, статистика 
свідчить, що у прямому військовому протистоянні з ними гло-
балісти все частіше зазнають поразки.

Мойсес Наїм у  книзі «Занепад влади», посилаючись на 
дослідження Гарвардського університету, свідчить, що «в 
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асиметричних війнах з  1800 по 1849 рік слабка (в  сенсі чи-
сельності та озброєння) сторона досягала стратегічних цілей 
в 12% випадків. У таких же війнах, що відбувалися в період 
між 1950 і 1998 роками, слабші перемагали частіше — у 55% 
випадків. Таким чином, чисельніша і  добре озброєна армія 
вже не гарантує того, що державі вдасться досягти своїх стра-
тегічних цілей. Фактична поразка США в  Афганістані, коа-
ліції на чолі з Саудівською Аравією у Ємені — красномовні 
свідчення цього».

Тому нині результативнішими є м’які форми імперіалізму, 
сенс яких не завоювати держави і спільноти, а деконструювати 
їх, знищити національні держави і традиційні спільноти, стан-
дартизувати поведінку людей і модерувати нею.

 Інструменти глобалізму —  
туристифікація, медіакратія  
та нагнітання страху

Одним з  інструментів впровадження глобалізму стало гло-
бальне перемішування людей в  результаті вільного руху по 
світі: міграції, туризму та створення віртуальних спільнот. 
Контрольовані глобальні потоки міграції мають на меті піді-
рвати і знищити національні спільноти. Щорічно емігрує по-
над 3% світового населення, і цей відсоток зростає протягом 
десятиліть. Наприклад, лише у  Франції майже 400 000 іммі-
грантів оселяються щороку і засновують сім’ї.

Кількість туристів подвоїлася за 30 років і становить близь-
ко 900 мільйонів людей, або 12% світового населення. Кожна 
європейська країна щороку приймає більше туристів, ніж має 
населення. Французький містобудівник і  дослідник міст П’єр 
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Ле Віган називає це «проституцією місць історії, культури, віри, 
ідентичності».

Туризм «диснейлендизує» світ. Він музефікує і  попсовізує 
простір. Захоплює і  затоплює звичний для місцевих мешкан-
ців життєвий простір і побут. Водночас сильні спільноти вико-
ристовують свої мігрантські поселення як колонії, щоб отримати 
інвестиції у свою економіку та колонізувати країни посідання.

Опір глобалізму, що наростає по всьому світу, глобалісти 
намагалися придушити медіакратією, модеруванням подачі 
інформації громадянам, тотальним модеруванням картини 
світу. Поява соціальних мереж, яка здавалась острівцем сво-
боди для громадян, яка нібито давала можливість самостій-
но шукати інформацію, висловлювати й поширювати свою 
думку, виявилася тоталітарною пасткою, адже за уявною 
свободою особи насправді заховане тотальне модерування, 
цензура, формування інформаційного кокона.

Збільшення кількості громадян, які бажають стати вільними 
і  готові бунтувати, кинути виклик непотрібним бюрократич-
ним структурам, стимулює глобалістську партію до створення 
суспільної атмосфери, яка викличе необхідність наднаціональ-
них структур, світового модерування процесів, стандартизації 
дій громадян і тотального контролю за ними.

Доктрина хаосу

Раніше соціальний порядок дозволяли забезпечити війни. 
Але нині ситі й розбещені суспільства не готові жертвувати 
своїм життям, виявляти альтруїзм і  героїзм. Індивідуаліст-
ський егоїзм важко пристосувати до конформізму та масової 
дисципліни.
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Проте страх за особисте життя і страх перед хаосом, реак-
ція на хаос може стимулювати згоду людей на втрату частини 
свобод, аби лише вижити.

Тож в ситуації занадто тривалого миру глобалісти, щоб три-
мати населення під контролем, шукають ворогів-замінників та 
замінників війни — екологічні кризи чи кризи здоров’я, які 
стають основними міжнародними причинами (навіть якщо 
вони фіктивні) для створення загального переконання і стан-
дартизації уявлень і поведінки.

Впроваджують технологію хаосу й деконструкції, щоб зни-
щити традиційні модерні спільноти і на руїнах старого порядку 
запровадити новий. Тому ми й спостерігаємо по всьому світу 
наростання нестабільності, підрив життєздатності національ-
них держав, розпалювання ворожнечі всередині суспільств, 
знищення ідентичності і створення псевдоідентичностей ато-
мізованих індивідів.

Пандемія стала саме таким приводом, бо дозволила надна-
ціональним чи позанаціональним хижакам, скориставшись 
фактом реальної епідемії та роздувши її масштаби в інформа-
ційному просторі до небачених розмірів, змішати реальність 
і вигадку й хибно розтлумачити події, щоб встановити тоталь-
ний контроль над людьми.

У цих умовах більшість націй опинилися практично на-
одинці перед викликами глобалізму, бо традиційні форми 
влади, представницької демократії, яка вже давно не є виявом 
влади народу, приватизовані національними і транснаціональ-
ними капіталами.

Наприклад, величезна, неймовірно роздута структура єв-
ропейської бюрократії, наднаціональних органів і організацій 
нічого не робила для життя та безпеки громадян.
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Проблеми глобалізму, які виокремила  
пандемія

Створення світового глобального ринку капіталів, товарів, 
людей, послуг, з одного боку, пришвидшило економічний роз-
виток світу, а з другого — практично позбавило навіть най-
багатші держави національного економічного суверенітету та 
самодостатності. Виявилося, що держави втратили самодо-
статність практично в усьому, навіть у стратегічних потребах. 
Бо роками формувалися ланцюжки, коли дешевше і простіше 
було придбати товар за кордоном, ніж підтримувати в робо-
чому стані своє виробництво, навіть критично важливе.

Водночас глобалісти, пропагуючи цифровізацію та роботи-
зацію процесів, заявляють, що нинішня кількість людства за-
велика, тому стимулюється програма радикального скорочен-
ня населення — від відмови народжувати дітей до створення 
неприродних союзів людей, які унеможливлюють продовжен-
ня роду і народження дітей.

Паралельно у світі відбулася методична деконструкція сис-
теми охорони здоров’я та освіти, починаючи від ліквідації сис-
теми запасів медичних матеріалів і  закінчуючи обмеженням 
ліжко-місць і скороченням кількості медичного персоналу.

Лібералізм як культ свободи привів до обмеження прав гро-
мадян, а переживання за життя громадян стало приводом для 
зазіхань на вільне життя громадян зі збереженням природних 
та конституційних свобод.

Відповідь на коронавірус виглядала як глобальний експери-
мент над людством.

Цей експеримент супроводжувався системним тиском на 
права і свободи громадян.
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Навіть коли заходи стримування та ізоляція в умовах панде-
мії, спрямовані на законослухняне місцеве населення, ставали 
суворішими, групам нелегалів та етнічним злочинним угрупу-
ванням населення їх вдавалося обійти (згадаймо, наприклад, 
ситуацію з ромами в Івано-Франківську).

Безпрецедентна в історії ситуація, коли невелика група лю-
дей, схована за анонімністю капіталу та міжнародними інсти-
тутами, організовує потрясіння чи використовує шок для про-
сування своєї глобальної програми політичного контролю над 
світом шляхом створення «світового уряду».

Аби досягнути цього світового уряду, треба небагато. Голов-
не — викликати в  суспільстві, зокрема в  політичних лідерів, 
почуття необхідності регулювання подій у світовому масшта-
бі. Пандемія найбільш відповідає такій меті…

Ізоляція здорових людей зупинила економіку багатьох країн. 
Цим країнам, особливо якщо вони мають борги, буде надзви-
чайно важко відновлюватися. Що довша була ізоляція, то важче 
стати на ноги. Це відновлення (відродження) буде супроводжу-
ватися питанням про їхнє внутрішнє функціонування та збіль-
шення критичної залежності від транснаціонального капіталу.

Величезні вигоди від економічної глобалізації зробили кож-
ну країну залежною від інших, через цю кризу країни отрима-
ли величезний негатив у сфері охорони здоров’я — кризу, яка 
засвідчує крайню індустріальну злиденність так званих розви-
нутих країн, які більше не є самодостатніми у всьому.

Управління пандемією спричинило прискорення в  глоба-
лістському розумінні. Поки мільярдери отримували надпри-
бутки, на межу виживання і під загрозу зникнення був постав-
лений середній клас, вільне підприємство, можливо, навіть 
соціально гарантовані пенсії будуть зачеплені по всьому світу.
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За висловом Люсьєна Серіза, світ очікує «пандемія корпо-
ративних банкрутств з  їх часткою депресії, нервових зривів, 
самогубств, насильницького врегулювання рахунків, розлу-
чень та домашнього насильства». Все це спричинено не віру-
сом, а ув’язненням здорового населення, яке створює величез-
ні психосоціальні ризики для всього населення.

ВООЗ в умовах пандемії продемонструвала, що є глобаль-
ним соціологічним доктринальним органом, а не організацією 
охорони здоров’я. Католицький традиціоналіст Клод Тімерман 
називає її наднаціональною медикократичною організацією 
з суто глобалістською метою, посилаючись на вислів першого 
директора організації Брока Чизгольма: «люди повинні розви-
вати повсюдний контроль над народжуваністю та [міжрасо-
вий] шлюб, щоб створити єдину расу в єдиному світі, залежну 
від центральної влади».

Дійшло до того, що ліберали переконують людей, що життя, 
а не вільне життя, є найвищою цінністю.

Висновки

Послідовна антиконсервативна політика нинішньої фази лі-
бералізму руйнує ідею природного порядку. Людину розгля-
дають не як частину природної спільноти, а  матеріал, який 
можна формувати за бажанням, взаємозамінний без обме-
жень, коли людину легко замінює інша людина або штучний 
«інтелект» чи робот. І  коли цієї абсолютної пластичності не 
видно, лібералізм її нав’язує. Це неолібералізм: проект нав’я-
зування «нової» людини поза народами, поза расами, поза 
категоріями чоловічого і жіночого. «Цифрова» людина навіть 
поза людьми (за оцінкою П’єра Ле Вігана).
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Тож глобалізм веде наступ проти всіх традиційних спіль-
нот і цінностей. Водночас цей наступ штовхає до глобального 
спротиву відродження націй. Дія породжує протидію. Актив-
ність малих груп, традиційних спільнот, релігійних формацій, 
національних держав по всьому світу формує альтернативний 
порядок денний: збереження національних держав як домівок 
націй, з культивуванням традиційних цінностей, солідаризму, 
захистом сімейних цінностей, відновленням самодостатно-
сті економік, захистом і збереженням ключових ресурсів для 
майбутніх поколінь, плеканням культу героїзму, самопосвяти. 
Нині ключовий фронт боротьби триває за душі людей євро-
пейської цивілізації — створивши ідею національних держав 
і спільнот, Європа нині піддається дикунському експерименту 
знищення усіх своїх попередніх надбань. І від долі цієї боро-
тьби залежить багато в чому доля людства…
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СВІТОВИЙ ПОРЯДОК: СУБ’ЄКТИВНИЙ 
ХАРАКТЕР І НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Сьогодні Україна, попри зручне географічне положення, пе-
ребуває на периферії геополітичного процесу і  є об’єктом 
впливу його лідерів. Однією з вагомих причин такого стану є 
нехтування в практиці сучасної української дипломатії прин-
ципами та концептуальними засадами зовнішньополітичної 
доктрини українського націоналізму, напрацьованої про-
тягом його більш аніж столітньої історії, на чому автор вже 
наголошував під час доповіді на П’ятих Бандерівських читан-
нях 1. А тепер вважаємо за доцільне додати, що й українській 
політичній науці бракує націоналістичної парадигми дослі-

1 Сич О. Україна в  глобалізованому світі: оцінка крізь призму зовніш-
ньополітичної доктрини ОУН. Місія України та національні інтереси 
в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих 
Бандерівських читань (Київ, 9 лютого 2018 р.). Київ – Львів: Недержав-
ний аналітичний центр «УССД»  —  Видавництво «Астролябія», 2018. 
С. 22–45.



Олександр Сич СВІТОВИЙ ПОРЯДОК: СУБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР    29

дження проблем міжнародної політики. В умовах домінуван-
ня ліберального дискурсу вона зазвичай описує засади світо-
вого порядку категоріями абстрактного гуманізму, свободи 
та справедливості й нібито об’єктивності та неупередженості 
при розв’язанні міжнародних конфліктів. Водночас історія 
і нинішня міжнародна практика демонструють, що світовий 
порядок має суб’єктивно-національний характер і  в  основі 
його формування лежить національний інтерес лідерів сві-
тового політичного процесу, а в дотриманні умов і правил — 
сила їхнього ресурсного впливу.

Щодо терміна «світовий порядок», то перш за все слід під-
креслити, що він є достатньо умовним і, як зауважують нау-
ковці, якогось одного, чіткого поняттєвого визначення, з яким 
погоджувалися б усі фахівці, на сьогодні не існує.

У своїй однойменній праці відомий американський дер-
жавний діяч і  політолог Генрі Кіссінджер зазначає, що «ні-
якого воістину глобального “світового порядку” не було», 
і уточнює, що в сучасному розмінні він був винайдений чо-
тири століття тому на мирній конференції в німецькому регі-
оні Вестфалія. Але, окрім встановлених там правил співжиття 
європейських країн, в  інших частинах світу панували також 
китайська та ісламська системи міжнародного порядку, а  на 
підвладній території після періоду Смути свій порядок також 
встановила ще не залучена до європейського співтовариства 
Московія. І будь-яка система світового порядку в історії та су-
часності базується на двох складниках — наборі загальнови-
знаних правил та балансі сил 2.
2 Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в  істо-

ричному контексті / перекл. з англ. Н. Коваль. Київ: Наш формат, 2017. 
С. 8–13.
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Своєю чергою видатний британський теоретик-міжнарод-
ник Хедлі Булл визнає, що світовий порядок — це породжен-
ня ХХ ст. До другої половини ХІХ ст. не існувало політичної 
системи, яка б охоплювала весь світ у цілому, і говорити про 
світовий порядок до цього періоду можливо, лише маючи на 
увазі «суму різноманітних політичних систем, які привносили 
порядок у різних частинах світу» 3.

До сутності світового порядку в  політичній науці існує 
три основних підходи: соціально-конструктивний, інсти-
туціональний та реалістичний. Прибічники соціально-кон-
структивного основну увагу приділяють правилам поведінки 
поміж головними суб’єктами міжнародних відносин, інсти-
туціонального — інструментаріям врегулювання конфліктів, 
основними з яких є міжнародні інститути, реалістичного — 
співвідношенню ресурсів головних акторів світової політики. 
Так, зокрема в реалістичній традиції американської політич-
ної науки, яскравим представником якої є Ганс Моргентау, 
світовий порядок постає як горизонтальний часовий зріз між-
народних відносин, їх «об’єктивно заданий стан», який у цей 
період встановлюється через співвідношення потенціалів 
великих держав 4. На нашу думку, останній підхід є найбільш 
адекватним, оскільки саме від волі великих держав залежить 

3 Цит. за: Ялі М. Поняття та підходи до тлумачення світового порядку. 
Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Випуск 48. 
URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16005/14-Ijali.
pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.02.2020).

4 Ялі М. Поняття та підходи до тлумачення світового порядку. Дослі-
дження світової політики. Збірник наукових праць. Випуск 48. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16005/14-Ijali.
pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.02.2020).
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і  встановлення правил, і  система та дієздатність інституцій, 
що покликані їх забезпечувати.

Питання визначення національного інтересу в  сучасній 
політичній науці є також достатньо проблемним та неодно-
значним, і це значною мірою пов’язане з домінуванням у ній 
ліберальної парадигми, для якої сама нація є історичним ана-
хронізмом. Водночас для визначення цієї категорії надається 
цілком органічна для неї націоналістична парадигма, однак її 
застосування в сучасних політологічних дослідженнях вкрай 
рідкісне.

Справді, наголошуючи, що головним завданням зовніш-
ньої політики будь-якої держави є забезпечення її національ-
ного інтересу, згаданий вище американський державний діяч 
і політолог Г. Моргентау вважав, що його невіддільним еле-
ментом є національна ідентичність 5. В подібному націєцен-
тричному дусі висловлюється й українська вчена А. Колодій, 
вважаючи серцевиною національних інтересів збереження 
і зміцнення національного суверенітету, а отже забезпечен-
ня «повновладдя нації, оволодіння нею всіма можливостями 
розпоряджатися власною долею». Уточнюючи розуміння на-
ціонального суверенітету, а отже й інтересів у міжнародному 
житті, дослідниця стверджує: «У зовнішніх стосунках суве-
ренітет нації полягає в її незалежності, свободі волевиявлен-
ня, виборі таких форм взаємозв’язків з  іншими народами, 
які вважаються бажаними і прийнятними для даної нації» 6. 
Молодий український дослідник Д. Глембоцький також уза-
5 Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика: навч. по-

сібник / Вадим Мадіссон, Валерій Шахов. Київ: Либідь, 2003. С. 75.
6 Колодій А. Національний вимір суспільного буття. Львів: Астролябія, 

2008. С. 49–50.
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гальнено визначає національний інтерес як «усвідомлення 
та відображення в діяльності лідерів нації корінних потреб 
держави» 7.

В цьому контексті слід навести декілька тверджень, які ха-
рактеризують трактування національного інтересу в доктрині 
українського націоналізму. Один із провідних ідеологів ОУН 
довоєнного періоду М. Сціборський засадничо окреслює: 
«Все те добре, що добре для блага, сили й розвитку моєї нації; 
все те зле, що цю силу й розвиток послаблює — це основна за-
повідь ідеології українського націоналізму» 8. А відомий серед 
української повоєнної еміграції журналіст (зокрема й акреди-
тований при ООН), редактор і  громадсько-політичний діяч 
М Сосновський у своєму дослідженні з міжнародної політики 
серед її основних засад («заложень») вказував «дію з позиції 
незалежности і соборности України». Подібно до А. Колодій 
він серед її завдань на перше місце ставив досягнення і збе-
реження державної незалежності і суверенності: «Українська 
зовнішня політика мусить стояти виразно на позиціях україн-
ської політичної незалежности і соборности і мусить мати за 
свою мету таку організацію практичної дії на міжнародному 
полі і таке використання тактичних засобів, які б у результаті 
створили на зовнішньополітичному відтинку якнайкращі пе-
редумови для відзискання Україною державної суверенности 
на всіх українських етнографічних землях і  рівночасно теж 

7 Глембоцький Д. Осмислення поняття «національний інтерес» для по-
дальшої реалізації в  розвитку країни. Вісник Національної академії 
державного управління. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/
uploads/2013/11/2012–3–5.pdf (дата звернення: 05.02.2020).

8 Сціборський М. Націократія. Вінниця: Держана картографічна фабри-
ка, 2007. С. 70.
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для тривалого збереження тієї незалежности і суверенности 
за нашим народом» 9.

Аналізуючи питання в історичному розрізі, слід відзначи-
ти, що вперше національний інтерес (raison d’etat) як голов-
ний принцип міжнародної політики країни висунув кардинал 
Рішельє, перший міністр Франції у  1624–1624 рр. В  умовах 
Тридцятилітньої війни він розглядав безлад у Європі як шанс 
реалізувати французький національний інтерес, який полягав 
у тому, що поки Європа роз’єднана, доти Франція буде доміну-
вати в ній. А тому, хоч французького монарха і вважали «най-
більш католицьким королем», Франція, як би парадоксаль-
ним це не виглядало, підтримувала протестантські Швецію, 
Пруссію та князів Північної Німеччини у їхній боротьбі з ка-
толицькою Священною Римською імперією. А сам кардинал 
Рішельє, який, здавалося б, і за релігійними переконаннями, 
і з уваги на сан князя Католицької церкви мав би також під-
тримувати Священну Римську імперію, насправді виступав 
проти неї, віддаючи перевагу національним інтересам Фран-
ції. Адже в разі перемоги Священної Римської імперії Фран-
ція могла  б опинитися у  становищі європейської провінції, 
натомість ослаблення Риму просувало Францію у  центр єв-
ропейської політики. В кінцевому підсумку запропонований 
кардиналом Рішельє принцип «raison d’etat» ліг в основу Вест-
фальських угод, а отже й встановленого ними європейського 
міжнародного порядку 10.
9 Сосновський М. Україна на міжнародній арені 1945–1965. Проблеми 

і перспективи української зовнішньої політики. Торонто – Оттава: Ви-
давництво Дослідного Інституту Студіюм, 1966. С. 85.

10 Кіссінджер Г. Дипломатія / перекл. з  англ. М. Гоцанюка, В. Горбатька. 
Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2018. С. 50–51.
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Для ілюстрації того, яку роль у  міжнародній політиці ві-
діграє національний інтерес держави, красномовні приклади 
у своїй праці «Світова політика» наводить Г. Кіссінджер. Він, 
зокрема, цитує лорда Пальмерстона, британського державно-
го діяча ХІХ ст.: «У нас немає вічних союзників і в нас немає 
вічних ворогів. Наші інтереси є вічними і постійними і цих ін-
тересів ми зобов’язані дотримуватися». Або ж наводить слова 
О. Нащокіна, міністра російського царського уряду, який не-
двозначно стверджував: «Розширення держави у всіх напрям-
ках — це і є справа посольського наказу (у нинішньому розу-
мінні міністерства закордонних справ — О. С.)». І відповідно 
до такої політики темпи щорічного розширення меж Росії про-
тягом 1552–1917 рр. становили 100 000 квадратних кілометрів 
і перевищували площу багатьох європейських держав 11.

Для підтвердження тези про національно-суб’єктивний ха-
рактер міжнародного/світового порядку проаналізуймо його 
історичні західні системи.

Вестфальська система європейського порядку постала 
в результаті ухвалення трьох угод, що були підписані 1648 р. 
в Мюнстері та Оснабрюку, двох містечках Вестфалії. Вони оз-
наменували завершення Тридцятилітньої війни, що тривала 
протягом 1618–1648 рр. між католицькими та протестант-
ськими країнами Європи. Їх головна новація полягала в тому, 
що відтепер держава, а не імперія, династія чи релігійна кон-
фесія ставала головним суб’єктом міжнародних відносин. 
В результаті сформовано актуальну й до сьогодні концепцію 
державного суверенітету. Відтепер в міжнародному європей-
11 Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в  істо-

ричному контексті / перекл. з англ. Н. Коваль. Київ: Наш формат, 2017. 
С. 30, 46.
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ському житті загальновизнаними правилами стали право 
кожної держави незалежно впорядковувати своє життя у вну-
трішній політиці і домагатися реалізації національного інтер-
есу в зовнішній.

Однак у межах дії таких правил, а особливо домінування 
в міжнародній політиці національного інтересу кожної держа-
ви, поставала проблема забезпечення балансу сил. І він в той 
період не був сформований заздалегідь та на засадах якоїсь 
абстрактної справедливості, але постав фактично. Його за-
безпечували дві найсильніші держави Європи — Велика Бри-
танія та Франція. Перша своїм національним інтересом ви-
значила баланс сил у Європі і недопустимість такої гегемонії 
на цій території якоїсь із держав, яка б могла загрожувати її 
гегемонії на морях. А тому Велика Британія ніколи не всту-
пала у тривкі воєнні союзи, а в європейських війнах завжди 
підтримувала слабшого у протистоянні з сильнішим і зуміла 
аж до Першої світової війни виступати в  ролі європейсько-
го важеля сил. Натомість для Франції таким національним 
інтересом стало запобігання об’єднанню Німеччини, здатної 
стати найсильнішою державою континенту, а отже створити 
конкуренцію Франції 12. В  обох випадках європейський між-
народний порядок був сформований на базі національного 
інтересу двох великих держав, а отже мав національно-суб’єк-
тивний характер.

Віденська система постала після Великої Французької ре-
волюції та наполеонівських воєн. На Віденському Конгресі 
1814–1815 рр. було встановлено новий європейський порядок, 
і його мав забезпечувати Четвертний союз у складі найбіль-

12 Там само. С. 32.
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ших держав континенту — Великої Британії, Пруссії, Австрії 
та Росії. З часом до дипломатичних конференцій, що отрима-
ли назву «Європейський концерт», була залучена й нещодавно 
переможена Франція. Тож європейський порядок формували 
п’ять найбільших держав Європи, і кожна з них перш за все 
переслідувала свій національний інтерес 13.

Керуючись саме ним, дві з п’яти названих держав — Фран-
ція та Німеччина — стали заклятими ворогами. Адже їхні на-
ціональні інтереси були конфліктними — Франція за всяку 
ціну прагнула не допустити об’єднання Німеччини, а  нато-
мість німецький національний інтерес диктував канцлерові 
Отто фон Бісмарку протилежне. Врешті-решт він зумів об’єд-
нати Німеччину і  Четвертний союз, та вся система забезпе-
чення територіальної конфігурації Європи, вироблена на Ві-
денському конгресі, не змогла цьому завадити. Принципові 
міжнародної легітимності О. Бісмарк протиставив принцип 
сили і виграв, поставивши Німеччину в центрі нового євро-
пейського порядку. У результаті об’єднання Німеччини в Єв-
ропі постала країна, що відтепер могла перемогти будь-якого 
сусіда, або й навіть всі континентальні країни разом узяті 14.

Версальсько-Вашингтонська система була сформована 
Версальським договором 1919 р., що підбивав підсумки Пер-
шої світової війни і був покликаний відновити порядок у Єв-
ропі. Її авторами стали переможці цієї війни, а  отже, вона 
знову-таки мала національно-суб’єктивний характер. Цей, 
тепер уже світовий, порядок базувався на загальних закли-
ках та принципах, більшою мірою запропонованих амери-

13 Там само. С. 56–57.
14 Там само. С. 65–66.
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канським президентом Вудро Вільсоном (чому систему та-
кож часто називають Версальсько-Вільсонівською). Однак 
вона не передбачала застосування елементів сили для забез-
печення такого порядку. Як влучно зазначає Г. Кіссінджер: 
«Рідко дипломатичний документ настільки не відповідає 
власній меті, як це сталося з Версальським договором. Над-
то каральний для примирення й надто м’який, щоб стримати 
відновлення амбіцій Німеччини, Версальський договір при-
рік виснажені демократії на постійну стурбованість щодо 
непримиренної й реваншистської Німеччини та революцій-
ного Радянського Союзу» 15.

В кінцевому підсумку національні інтереси Німеччини та 
Росії-СССР, що полягали в  досягненні світового панування, 
стали визначальним фактором міжнародної політики. І ні си-
стема таких міжнародних інституцій, як Ліга Націй, ані напра-
цьована система міжнародного права не завадили їхній силі для 
реалізації цих інтересів та розв’язання Другої світової війни.

Ялтинсько-Потсдамська система світового порядку була 
сформована вже після Другої світової війни. Її переможці — 
США, Росія-СССР та Велика Британія — під час переговорів 
1945 р. у Ялті та Потсдамі встановили новий світовий порядок. 
Як констатують з цього приводу В. Крушинський і В. Манжо-
ла, він «базувався на новому співвідношенні сил та інтере-
сів країн, що перемогли у війні, насамперед СРСР і США» 16. 
Отож, в цьому факті знову виявився національно-суб’єктив-
ний характер світового порядку.
15 Там само. С. 71.
16 Крушинський В. Ю., Манжола В. А. Міжнародні відносини та світова 

політика. 1945–1980. Дати. Події. Факти: навч. посібник. Київ: Либідь, 
2007. С. 10.
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Знайшов він своє вираження і в закріпленні територіаль-
них завоювань, та перш за все тих надбань Росії-СССР у Цен-
трально-Східній Європі, до яких вона прагнула протягом ос-
танніх декількох століть і яких змогла досягнути лише під час 
Другої світової війни.

Як після Першої світової війни інституційне забезпечення 
дотримання світового порядку було покладено на Лігу Націй, 
так тепер для аналогічного завдання створено Організацію 
Об’єднаних Націй (ООН). Сама структура ООН, а  зокрема 
принцип формування її Ради безпеки, також відображала домі-
нування національних інтересів тих держав, що стали перемож-
цями Другої світової війни. Перш за все, як на цьому наголошує 
відомий історик дипломатії Жан-Батіст Дюрозель, «великі дер-
жави… присвоїли право закласти підвалини майбутньої орга-
нізації». Під кінець Ялтинської конференції держави т. зв. ве-
ликої трійки опублікували декларацію про майбутню ООН. Як 
відомо, вона була створена на конференції у  Сан-Франциско 
(США) цього  ж таки 1945-го. Переможці були послідовними 
і практично узурпували владу в головному органі ООН — Раді 
Безпеки, впровадивши інститут п’яти постійних членів (окрім 
країн «великої трійки», ними стали ще Китай та Франція) і пра-
во кожного з них ветувати будь-яке рішення 17.

До речі, ОУН-б у своїй післявоєнній «Декларації» 1945 р. 
критично оцінювала концептуальні засади створення ООН 
і  зокрема вважала, що передача керівництва цієї організації 
в  руки великих держав автоматично означає надання їм пе-
реваги в міжнародних справах з одночасною «експлуатацією 
17 Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів  / пе-

рекл. з франц. Є. Марічев, Л. Погорєлова, В. Чайковський. Київ: «Осно-
ви», 1995. С. 368–373.
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та асиміляцією малих народів» 18. Цікаво, що в цьому питан-
ні її позиція та цитованого вище Ж.-Б. Дюрозеля практично 
збігається. І це є додатковим свідченням на користь того, що 
націоналістична парадигма міжнародної політики заслуговує 
на наукову увагу.

В контексті нашої тези про національно-суб’єктивний ха-
рактер світового порядку особливий інтерес становить нере-
алізована ідея американського президента Рузвельта, щоб три 
переможці та ще Китай створили Світову Раду Директорів 
і силою забезпечували мир у всьому світі. Такий план ще на-
зивали планом «чотирьох поліцейських» 19.

Щодо сили в міжнародній політиці, то американський по-
літолог Г. Моргентау наголошує, що вона є «сукупністю усіх 
можливостей, які має політичний суб’єкт для задоволення сво-
їх інтересів» 20. А приклад її практичного застосування в про-
цесі дотримання встановленого світового порядку красномов-
но навів інший відомий американський політик і  політолог 
З. Бжезінський: «Америка тепер єдина надвлада» і вона станом 
на 1996 р. «оберігала зовнішні простори свого владарства роз-
ташуванням за кордоном 296 000 професіональних солдатів» 21.

18 ОУН у  світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших доку-
ментів з боротьби 1929–1955 р. Збірка документів. Б. м.: Видання За-
кордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1955. С. 125.

19 Кіссінджер Г. Дипломатія / перекл. з  англ. М. Гоцанюка, В. Горбатька. 
Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2018. С. 398–399.

20 Цит. за: Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика: навч. 
посібник. Київ: Вадим Мадіссон, Валерій Шахов. Київ: Либідь, 2003. С. 78.

21 Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її стра-
тегічні імперативи / перекл. з англ. О. Фешовець. Львів – Івано-Фран-
ківськ, «Лілея-НВ». С. 194, 11.
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Невдовзі після завершення Другої світової війни архітекту-
ру світового порядку визначило двополюсне протистояння За-
хідного блоку держав на чолі зі США та комуністичного блоку 
Росії-СССР і  її сателітів, яке афористично називали «холодною 
війною». Початок 70-х років ХХ ст. ознаменувався потеплінням 
відносин між ними та підписанням Гельсінських угод, які стали 
складовою частиною нового світового порядку. Слід пам’ятати, 
що українські націоналісти критично оцінювали цей факт і квалі-
фікували підписання угод як акт міжнародної фіксації російських 
післявоєнних завоювань у Європі. «Гельсінські домовлення — це 
вершок капітулянтської політики Заходу перед російськими ім-
періялістами…», — відзначав у 1981 р. VI ВЗ ОУН-б 22.

Теперішнє грубе порушення Росією цих та інших міжна-
родних угод (а  зокрема т. зв. Будапештського меморандуму) 
свідчить, наскільки умовний та національно-суб’єктивний ха-
рактер має також і нормативна база світового порядку. Її на-
працьовують і пропонують міжнародній спільноті переможці 
світових катаклізмів, однак вона є обов’язковою для всіх, окрім 
них самих. І  силу примусу вони можуть застосувати до кож-
ного члена світової спільноти, окрім них самих. Показовим 
свідченням цього є принцип використання права вето у Раді 
безпеки ООН. Як наголошує Ж.-Б. Дюрозель, «в разі конфлікту 
між двома державами, які є постійними членами Ради Безпеки, 
правило одностайності робить Організацію Об’єднаних Націй 
абсолютно неефективною» 23.
22 Шостий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН). Ма-

теріяли й постанови. Б. м.: Видання ОУН, 1984. С. 488.
23 Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / перекл. 

з  франц. Є. Марічев, Л. Погорєлова, В. Чайковський. Київ: «Основи», 
1995. С. 373.
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З цього приводу правомірними є висновки істориків про 
те, що після анексії Росією Криму Ялтинська система світово-
го порядку практично припинила своє існування. Як зазначає 
український історик і філософ І. Лосєв: «“Ялтинська Європа” 
остаточно завалилася у 2014 р., коли був захоплений і анексо-
ваний Крим. Разом з цим припинила мати значення і Гельсін-
ська конференція, оскільки принцип непорушності кордонів 
був демонстративно порушений Росією. У підсумку нинішня 
ООН стала абсолютно безсилою, деградованою організаці-
єю — навіть гіршою за попередницю, Лігу Націй» 24.

Отож, у  підсумку слід ствердити, що світовий порядок 
є нічим іншим, як правилами міжнародного співжиття, які 
встановлюють і силою примусу забезпечують лідери світової 
політики. І при цьому вони насамперед послуговуються сво-
їми національними інтересами. А тому світовий порядок має 
національно-суб’єктивний характер.

Для здійснення ефективної міжнародної політики, про-
від національної держави повинен мати чітке усвідомлення 
націо нальних інтересів і підпорядковувати всю повноту полі-
тики їх забезпеченню.

Актуальним для наукової дискусії є питання визначення 
стратегічного національного інтересу України на сьогодніш-
ньому етапі її розвитку. На нашу думку, таким є повноцінне 
і безповоротне утвердження у світовому співтоваристві факту 
існування Української національної держави та забезпечення 
її повноцінної суб’єктної суверенности.
24 Громенко С. «Ялтинская Европа» рухнула, корда был захвачено Крым. 

Историки о конференции 1945 года. Крым. Реалии. 11 лютого 2020. URL: 
https://ru.krymr.com/a/dostijeniya-i-posledstviya-yaltinskoy-konferencii-75-
let-spustia/30427269.html (дата звернення: 11.02.2020).
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Одним із постійних питань політичної практики та теорії є 
зіставлення глобальної (як  наддержавної, наднаціональної) 
влади та влади національної. Особливо ця тема актуалізу-
ється в контексті обговорення та ухвалення рішень у сферах 
геополітичних стратегій, внутрішніх реформ, міжнародної 
політики, державної безпеки, економічного розвитку, воєн-
них протистоянь, інтеграційних процесів, культурної експан-
сії, державного суверенітету, захисту національних інтересів 
та ін. І це закономірно, оскільки йдеться про владу як певну 
силу, як одну з ключових реалій людського буття, котра по-
лягає в здатності впливати на інших, можливості нав’язувати 
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їм свою волю (М. Вебер), у «здатності спрямовувати процеси, 
події, дії та поведінку людей у бажаному напрямі» 1. Довкола 
влади ж концентрується і все політичне життя, оскільки вона 
скріплює суспільство (за Е. Берком) і є «основою політичного 
порядку» (Р. Скрутон). Тому політична боротьба — це завжди 
боротьба за владу і, зрештою, за «силу і спроможність контро-
лювати інших» 2. Класичним художнім прикладом цього мо-
жуть бути трагедії Есхіла, де Сила і Влада виступають слугами 
(персоніфікованими атрибутами) верховного олімпійського 
бога Зевса.

Глобальна та національна типи влади конкретизують свою 
політичну сутність в контексті націософської (національно-ек-
зистенціальної) герменевтики. Зокрема, розроблюваної в  її 
межах теорії базових світоглядів чи ідеологій, котра звертає 
нашу увагу на існування в  суспільній свідомості основопо-
ложних ідейних систем — імперіалізму (космополітизму як 
його прихованого варіанта) як ідеології національного поне-
волення, несвободи і  націоналізму як ідеології національної 
свободи 3. Ці  ж фундаментальні суспільні світогляди є ідей-
ним базисом для витворення тих чи інших ідеологій держа-
вотворення. З цього погляду йдеться про глобальну владу як 
основу політичного порядку в  межах імперських (різнотип-
них метрополій) та космополітичних (колоній, квазіколоній, 
1 Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. С. 94.
2 Сарторі Дж. Основи теорії демократії: народ і врядування // Демокра-

тія: Антологія / упоряд. О. Проценко. Київ: Смолоскип, 2005. С. 33.
3 Іванишин П. Свобода і базові ідеології // Іванишин П. Свобода нації: 

герменевтика політичної та культурної дійсності: вибрані твори. Львів: 
ЛА «Піраміда», 2015. С. 81–87; Іванишин П. Ідеологічні основи україн-
ської державності: проблема вибору // Там само. С. 87–102.
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неоколоній) держав і їхніх систем, а також про національну — 
в межах держав національних.

Імперська влада (імперіократія) проявляє себе як бажання 
нав’язувати волю, контролювати чужі народи та держави в по-
літичному, економічному, культурному, інформаційному пла-
ні, витворюючи регіональні чи глобальні політико-економічні 
структури (як-от Росія, Китай, США, Велика Британія, част-
ково ЄС та ін.). Космополітична, денаціоналізуюча суть влади 
як космократії проявляється у бажанні підкорюватись імпер-
ським вимогам та настановам, утверджуючи колоніальний, 
підлеглий статус власних народів (наприклад, уряди колишніх 
республік СРСР чи країн соцтабору, теперішні суб’єкти феде-
рації в Росії, чимало країн Латинської Америки чи Африки та 
ін.). Натомість національна (чи націєцентрична) влада, яка ви-
ходить з націоналізму, всіляко утверджує суверенітет, самобут-
ність та незалежність народу, протидіє різноманітним імпер-
ським та космополітичним спробам нав’язати нації чужу волю 
(наприклад, Японія, Швейцарія, Ізраїль, Саудівська Аравія та 
ін.). Не випадково націоналізм у  світоглядному сенсі Дмитро 
Донцов розглядав як «самовладдя нації», а Микола Сціборський 
на цій основі розробляв політичну теорію «націократії». У ме-
жах державотворчої практики різних країн можна помітити 
складні форми поєднання цих трьох типів влади (імперіократії, 
космократії та націократії) в тому чи іншому урядуванні. На-
приклад, у політиці Великої Британії нескладно виявити синтез 
трьох влад: виразну імперську настанову щодо ірландців, вал-
лійців та шотландців, імпліцитно космополітичну щодо США 
і ЄС (особливо до брекзиту), національну щодо англійців.

Постімперський (від 1991 р.) період державного існування 
України може бути добрим прикладом такої складності і вод-
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ночас проливати світло на політичні процеси в інших постра-
дянських країнах. В  Україні сформувався демократичний, 
принаймні за назвою, тип державного устрою, різні лідери 
та керівні групи якого по-різному поєднують три владні век-
тори: прозахідно-космополітичний (вестернівський), проро-
сійсько-космополітичний (москвофільський) і  власне наці-
ональний (націоналістичний). На жаль, найменше за майже 
три десятиліття було актуалізовано третій вектор, вектор «са-
мовладдя нації». Системно виражений проросійський вектор 
досягнув свого апогею в часи режиму В. Януковича й дещо по-
слабився лише з початком російсько-української війни у 2014 р. 
Натомість потужним, постійним фактором української політи-
ки стало догоджання Заходу, владу якого (і наддержав, і тран-
снаціональних компаній та банків, і міжнародних структур на 
кшталт МВФ чи Світового банку) узагальнено можна схаракте-
ризувати, за Ентоні Смітом, як глобалістичний «новий імперіа-
лізм» із «гібридною космополітичною культурою» 4.

На жаль, постколоніальна демократична влада не лише не 
спромоглася зробити титульну українську націю «ґрунтом 
і  критерієм держави, підкорити державу волі нації і  змуси-
ти її виражати цю волю» 5, вона навіть і завдання такого собі 
ніколи не ставила. Навіть за президентства П. Порошенка 
(2014–2019), попри окремі патріотично-державницькі та на-
віть націєцентричні кроки (розбудова армії, покращення мов-
ної політики, створення Православної церкви України та ін.), 
використання національної ідеї на рівні державотворчої полі-

4 Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ: Ніка-Центр, 2006. 
С. 33, 38.

5 Там само. С. 158.
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тики не відбулось. Тому не дивно, що все частіше озвучуєть-
ся той прикрий факт, що в Україні так і не витворилась укра-
їнська національна держава. Натомість у  ній сформувалася 
(чи завершує формування) не національна, а неоколоніальна 
держава вестерністсько-малоросійського типу.

Першими суть і причини цього явища як «політичної па-
тології» — «скочування до статусу безправної неоколонії» — 
помітили та окреслили націоналістичні мислителі і дослідни-
ки. Зокрема, Василь Іванишин у своїх працях вже від початку 
1990-х систематично вказував на три основні проблеми дер-
жавного будівництва. Перша — «відсутність узаконеної й 
усвідомленої цілим суспільством ідеології державотворення, 
яка  б визначала основні цілі суспільства та шляхи їх досяг-
нення». Друга — «в основу українського державотворення 
від самого початку були закладені й узаконені як пріоритетні 
запозичені доктрини (соціал-демократія, лібералізм, псевдо-
громадянське суспільство, космополітизм, капіталістичний 
ринок тощо), а  не ідея державності української нації — не 
українська національна ідея». Третя — «воля народу не ста-
ла визначальним фактором, а  сам він головним суб’єктом 
державної політики», а тому, наголошував філософ, «є невід-
кладна потреба у створенні всеохопної системи українського 
національного народовладдя» 6. Тобто в  Україні утвердилася 
псевдодемократична система влади, основними рисами ко-
трої стали антинародність, антидемократичність та антина-
ціональність 7. У  сфері внутрішньої політики ця система на-
6 Іванишин В. Програма реалізації української національної ідеї у проце-

сі державотворення // Іванишин В. Українська ідея: вибрані твори / за 
ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2014. С. 619–620.

7 Іванишин П. Проблема влади // Іванишин П. Свобода нації. С. 78–81.
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бувала рис типової деспотії — внутрішнього імперіалізму чи 
«внутрішньої окупації» 8.

Якісна зміна такої космополітичної системи влади на вла-
ду національну цілком можлива, однак це потребує значних, 
цілеспрямованих, революційних зусиль народу і політикуму. 
У цьому розмислі для нас концептуально розглянути важли-
вість реалізації лише одного з аспектів боротьби за національ-
ну (націєцентричну) владу, через механізм справжньої демо-
кратії як національного народовладдя.

Насамперед потребують уточнення поняття демократії, 
міфи довкола неї та сутнісні характеристики як форми полі-
тичної влади (ладу чи устрою). Основним політичним міфом, 
що сформувався після Другої світової війни, стало утверджен-
ня в масовій свідомості думки про безальтернативність для но-
вітніх цивілізованих держав лібералізму як політичної ідеології 
та представницької (ліберальної) демократії як форми держав-
ного устрою. Усе інше — це «тоталітаризм», «диктатура», «фа-
шизм», «тиранія», «екстремізм», «фундаменталізм», «тероризм» 
і под. Саму демократію при цьому начебто визначають як владу 
демосу, народу, тому говорять ще про народоправство чи наро-
довладдя й апелюють до класичної дефініції Авраама Лінкольна 
1863 року: «Демократія — це урядування народу, яке здійснює 
народ і для народу». Але ми вже згадували на прикладі України, 
що демократією далеко не завжди називають те, що підпадає 
під це окреслення. Тому не дивно, що в сучасній політологіч-
ній літературі поняття демократії обросло цілим пралісом ко-
нотативних значень, котрі інколи частково, інколи повністю 
суперечать самі собі. Отож, демократію називають класичною, 
8 Іванишин В. Внутрішня окупація — війна на знищення // Іванишин 

В. Українська ідея. С. 843–848.
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крайньою, прямою, представницькою, ліберальною, постлібе-
ральною, соціальною, сильною, соціалістичною, учасницькою, 
дорадчою, захисною, елітарною, конкурентною, егалітарною, 
вертикальною, горизонтальною, парламентською, суверенною, 
керованою, плюралістичною, мажоритарною, християнською, 
консенсусною, республіканською, народною, транснаціональ-
ною, релятивною, аристократичною, космополітичною та ін. 
До цієї аналітичної строкатості додається ще й внутрішня по-
літична валентність  — природна властивість народоправства 
(як «форми організації») поєднуватися з різними політичними 
«змістами», ідеологіями (лібералізмом, соціалізмом, консер-
ватизмом тощо). Тому демократія навряд чи завжди тотожна 
лібералізму або парламентаризму і не зовсім протилежна дик-
татурі, як на це вказував Карл Шмітт 9.

Пересічного громадянина (заручника лібералістичних 
мас-медіа) здивувала б і та велика кількість критиків демокра-
тії, котру ми бачимо серед видатних політичних філософів: від 
Платона, Аристотеля й Цицерона до Макіавеллі, Руссо й Геґеля. 
Класичні автори вказували на швидке виродження демократії 
в анархію, тиранію, охлократію чи олігархію, на її короткозо-
рість та егоїзм, на переслідування великих особистостей, на 
свавілля заздрісників та невігласів, на панування демагогів 
тощо. Ось як, для прикладу, італійський філософ Баттиста 
Мондін реферує критику демократії у Платона, що стала пара-
дигмальною для античної та середньовічної традиції: «“Демо-
кратія”, яку описує Платон, є стадією, що, будучи вражена ко-
рупцією, передує тиранії і  готує її. Держава з демократичним 
9 Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламен-

таризма // Шмитт К. Понятие политического / пер. с  нем. под ред. 
А. Ф. Филиппова. СПб: Наука, 2016. С. 117, 125.
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режимом характеризується великими “вольностями”; та коли 
вся ця воля вже не пов’язана з цінностями, вона перероджуєть-
ся у вседозволеність. Кожен живе, як йому заманеться і, якщо 
хоче, то може брати участь у громадському житті. Справедли-
вість стає надто толерантною і м’якою; ті ж винесені вироки ча-
сто не виконуються. Хто бажає зробити політичну кар’єру, той 
не мусить володіти адекватною природою, вихованням та ком-
петентністю, достатньо оголосити себе “другом народу”. І коли 
на політичній арені появляється трибун, якому вдається стати 
главою, визнаним народом, він невдовзі стане тираном» 10.

Ще більше посутньої критики, що стосується демократично-
го досвіду ХІХ–ХХІ століть, можна зустріти в пізніших авторів.

Одним із найперших ґрунтовних критиків демократії став 
французький політичний мислитель-аристократ Алексіс 
де Токвіль (1805–1859), котрий після відвідання у  1831 році 
США написав дослідження «Демократія в Америці». Загалом 
симпатизуючи народоправству (щоправда, республікансько-
го типу) й відзначаючи низку позитивних рис, він водночас 
окреслив і низку його негативних сторін, таких як нестабіль-
ність, непослідовність, часта зміна законів, «деспотизм за-
конодавців», «свавілля державних службовців», обмеження 
«свободи духу» і «свободи слова», культивування лакейства, 
«придворного духу» щодо влади і демосу. Тому демократія для 
нього — це передусім «тиранія більшості» 11.

Іншим прикладом посутньої критики демократії можуть 
бути праці знаменитого італійського економіста, соціолога 

10 Мондін Б. Підручники з систематичної філософії: Том 6. Етика і політи-
ка / пер. з італ. Т. Босої. Жовква: Місіонер, 2017. С. 122–123.

11 Токвіль А. де. Тиранія більшості // Демократія. С. 397–408.
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та політолога, теоретика еліт Вільфредо Парето (1848–1923), 
особливо його монографія «Трансформація демократії» 
(1921). Дослідник вказував, що сучасні «парламентські режи-
ми» (і ліберального, і соціального, й аристократичного типу) 
тісно переплетені з  плутократією, тобто з  багатими власни-
ками спекулятивного капіталу, котрі успішно підкуповують 
лідерів плебсу, тому сучасні йому демократичні уряди — це 
«плутодемократія» чи «демагогічна плутократія», і наголошу-
вав: «…сучасні парламенти стають ефективним інструмен-
том демагогічної плутократії» 12. Схожого типу міркування 
висловлював й інший соціолог, німецько-італійський дослід-
ник Роберт Міхельс (1876–1936), котрий розглядав демокра-
тію як «партократію», як ширму для олігархічної структури й 
у 1911 р. сформулював знаменитий «залізний закон олігархії»: 
демократія завжди призводить до олігархії 13.

Прикметно, що невблаганну дію цього закону було неодно-
разово підтверджено й після Другої світової, у  період необ-
меженого панування у Західному світі ліберальної демократії 
(демолібералізму). Наприклад, у  роботі німецько-американ-
ського філософа Ганни Арендт (1906–1975) «Про революцію» 
(1963) вказується, що сучасне демократичне політичне жит-
тя визначають партії, котрі зайняли місце націй. Саме партії 
в представницькій системі, на її думку, стали засобом усікання 
й контролю за владою народу. Влада партій характеризуєть-
ся й низкою інших антидемократичних рис: автократичною 
й олігархічною бюрократією, браком внутрішньої демократії 

12 Парето В. Трансформация демократии / пер. с итал. М. Юсима. Москва: 
Изд. Дом «Территория будущего», 2011. С. 59–60.

13 Сарторі Дж. Вертикальна демократія // Демократія. С. 505–506.
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та свободи, тенденцією до «тоталітарності», претензією на 
непогрішність та ін. Тому, робить висновок авторка, «система 
представництва на ділі перетворилась у різновид олігархії» 14.

Нічого не змінилося й у  ХХІ ст., де панівна ліберальна 
(представницька) демократія і  далі залишається прихованою 
олігархією. Свідченням може бути викладена в працях початку 
2000-х теорія «постдемократії» англійського соціолога й полі-
толога Коліна Крауча (1944 р. н.). Постдемократію дослідник 
визначав як систему, сформовану під виразним впливом ідео-
логії неолібералізму, котра зберігала демократичну форму, але 
«в якій політики все більше замикались у своєму власному сві-
ті, підтримуючи зв’язок із суспільством за допомогою маніпу-
лятивних технік, заснованих на рекламі і маркетингових дослі-
дженнях». Власне, йдеться про олігархічну псевдодемократію, 
котра визначається чимраз більшим пануванням недемокра-
тичних еліт: політичним впливом корпорацій, тиском «замож-
них груп», зближенням політичного класу з космополітичним 
капіталом — транснаціональними корпораціями (ТНК) та ін 15.

Іншими словами, за демократії, особливо ліберального, 
представницького типу, суспільством фактично, хоча й неяв-
но, замасковано, керують у  власних інтересах олігархи (ве-
лика буржуазія, плутократи), люди, яких ніхто не вибирав, 
а значить, не доручав керувати державою. Так демократія не-
минуче постає прихованою олігархією або плутократією. Од-
нак існує ще одна іманентна загроза під час демократичного 
врядування. На неї вказав французький історик, політолог та 
14 Арендт Х. О  революции / пер. И. В. Косич. Москва: Европа, 2011. 

С. 374–377.
15 Крауч К. Постдемократия / пер. с  англ. Н. В. Эдельмана. Москва: Изд. 

Дом Гос. ун-тета Высшей школы экономики, 2010. С. 7–9, 131–144.
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літературознавець Еміль Фаґе (1847–1916) у праці «Культ не-
компетентності» (1910). Дослідник виходив з того факту, що 
кожен політичний лад має якусь основну ідею, системотвор-
чий принцип, і такою ідеєю демократичного правління є саме 
«культ некомпетентності». Народ за демократії хоче рівно-
сті, не сприймає штучної чи природної еліти, не сприймає тих, 
що виділяються з натовпу, а тому «неминуче відсуває вбік лю-
дей компетентних, причому саме внаслідок їх компетентності 
чи тому, що вони не такі, як усі». Тому серед демократичних 
політиків переважають посередності, а демократична держа-
ва неминуче породжує деспотію. Особливо схильна до виро-
дження в  деспотію соціал-демократія (соціалізм), оскільки 
соціалістичне правління — це «олігархія роботодавців і роз-
повсюджувачів благ». Ця олігархічна каста висуває свого ліде-
ра і швидко відсуває народ від влади.

Некомпетентність за демократії пронизує всю структуру 
влади: парламент, уряд, суди. І  це спричинює загальний за-
непад демократичного суспільства. У дітей виховується пре-
зирство до батьків, занепадають суспільні звичаї (мораль), 
зникають увічливість і пристойність в стосунках між людьми, 
популярною стає грубість. Зберігається нерівність перед зако-
ном (для багатих він не писаний). Окремі види колективістич-
ної демократії пропагують атеїзм та антипатріотизм. Так дер-
жави занепадають через демократичну некомпетентність 16.

Насправді посутніх критичних праць про демократичне 
урядування можна назвати набагато більше. Однак і наведе-
них прикладів достатньо, щоб поставити певні питання. Як 
же можна забезпечити нормальне урядування в демократич-
16 Фаге Э. Культ некомпетентности / пер. В. Каспарова. Москва: Evidentis, 

2005. С. 3–20, 37–38, 95–97, 134–137.
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ній країні? І чи може воно взагалі бути владою народу, здійс-
нюваною народом і для народу? Чи можна подолати органічну 
демократичну некомпетентність і  не допустити виродження 
народоправства в  демагогічну плутократію чи олігархію, 
в  системи, які Д. Донцов іронічно характеризував як «соці-
ал-ідіотизм» чи «демонократію»?

На нашу думку, предметна й систематична критика з боку 
вдумливих політичних теоретиків (філософів, науковців) та 
практиків, а  також досвід політичного життя в  незалежній 
Україні переконує, що ні ліберальний, ні соціальний, ні навіть 
консервативний (коли панують спадкові землевласники, «вій-
ськові плутократи», за В. Парето) демократичний режими не 
здатні забезпечити ні влади народу, ні ефективної національ-
ної влади («самовладдя нації», націократії) — влади корін-
ної (титульної) нації у власній національній державі. А тому 
єдино можливою формою конструктивного (державотвор-
чого) народоправства у  націєцентричній політичній систе-
мі, максимально захищеної і  від виродження в  олігархію чи 
тиранію, і від некомпетентності, може бути лише національ-
не народовладдя (народоправство, демократія). Розглянемо 
деякі його посутні характеристики та можливу варіативність 
у контексті історичного та політичного досвідів за допомогою 
націософської методології інтерпретації.

Насамперед подивимося, які взагалі можливі форми уряду-
вання в національній державі, форми, котрі забезпечують на-
ції контроль над своєю долею у власній країні.

Класичні автори (Платон, Аристотель, Цицерон, Полібій та 
ін.), міркуючи про різні форми правління, виділяли декілька 
типів, відповідно до доволі чіткого критерію: той чи інший тип 
влади діє в інтересах загального блага (всієї держави, народу) 
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чи забезпечує лише свої егоїстичні інтереси? Відповідно роз-
різняли шість основних політичних режимів, враховуючи ще 
й суб’єкта влади (одна особа, клас найкращих, більшість або 
все суспільство), виходячи передусім із політичної філософії 
Аристотеля. Перші три розглядались як істинні, правильні 
(влада діє в інтересах всієї громади), що забезпечували спра-
ведливість та свободу громадян: 1) монархія (царська влада), 
2) аристократія (влада оптиматів), 3) політія («демократична 
політія» як влада середньозаможної верстви в Аристотеля) або 
демократія (як влада народу в Цицерона). Наступні три вва-
жали хибними, відхиленням від правильних форм правління, 
що приводили до поневолення власних громадян: 1) тиранія, 
2) олігархія (кліка багатіїв) або тимократія (влада амбітних 
у  Платона), 3) демократія (влада народних мас у  Платона чи 
дуже бідних верств в  Аристотеля) чи охлократія (правління 
«мінливого натовпу» у Цицерона). Як бачимо, вже в Античнос-
ті існувало двозначне трактування демократичного устрою.

Попри виразні симпатії античних та й середньовічних (на-
приклад, Данте) мислителів до монархії, котру, слідом за Арис-
тотелем, визнавали «первісною і  найбожественнішою з  усіх 
форм державного ладу» 17, все ж найуспішнішою та найефек-
тивнішою формою політичної системи, враховуючи приклади 
Спарти і  найбільше Риму, вважали змішану форму істинної 
влади, котра отримала назву республіканської (два консули, 
сенат і народні збори). Ця форма державного устрою, котру 
Цицерон називав четвертою, поєднувала всі три істинні типи 
влади й забезпечувала політичній системі рівність, міцність 
та оновлення: «…бажано, щоб у  державі було щось видатне 
17 Арістотель. Природа людини і форми державного устрою // Демокра-

тія. С. 224.
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і царственне, щоб одна частина влади була виділена і вруче-
на авторитету перших людей, а деякі справи віддані на розсуд 
та волю народу» 18. Аристотель теж розглядав свою політію 
як змішану форму устрою (поєднання кращих рис олігар-
хії і демократії), де відбувається взаємний контроль класів 19. 
Однак ця назва не прижилася. Згодом теорію змішаного (рес-
публіканського) врядування розробляли Нікколо Макіавел-
лі, Джеймс Гаррінґтон, Джон Адамс, Алексіс де Токвіль та ін. 
На практиці так чи інакше республіканську форму правління 
з більшою чи меншою мірою успіху (змішуючи як істинні, так 
і хибні типи влади) запроваджували італійські середньовічні 
республіки, Велика Британія, США та інші країни.

Однак часто сучасні політологи, вивчаючи ці різні класич-
ні типи політичного ладу й бувши дезорієнтовані панівними 
модерністичними трактуваннями нації (мовляв, це феномен 
виключно Нового часу), не завжди враховують, що давні ав-
тори їх осмислювали в межах давньогрецьких полісів чи Риму 
як перші втілення саме національного типу держав. Бо чим 
були Афіни, Фіви, Спарта, Аргос, Аркадія, Етолія, Фессалія 
та ін. давньогрецькі міста-держави, як не державами давньо-
грецьких (еллінських) субетносів? Всі разом вони утворювали 
(згодом під владою того чи іншого поліса-гегемона) своєрідну 
еллінську конфедерацію. Ще чіткіше національний характер 
виявляла римська держава періоду республіки (кін. VI‒І ст. до 
н. е.). Про це говорить і сама етимологія поняття «республіка» 
(спільна річ чи річ народу), і назва держави (Res Publica Populi 
18 Ціцерон Марк Туллій. Громадянські чесноти і республіка // Демократія. 

С. 236.
19 Болл Т., Деґґер Р. Демократичний ідеал: історія становлення // Демокра-

тія. С. 6.
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Romani — спільна справа народу Риму), й античні трактуван-
ня. Чітко про це пише згадуваний Цицерон: «…держава є влас-
ністю народу, а народ не будь-яке зібрання людей.., а зібрання 
багатьох людей, пов’язаних між собою згодою в питаннях пра-
ва та спільністю інтересів» 20. Для нього республіка — це і тип 
держави (держави римлян), і форма змішаного правління. Не 
випадково Еміль Фаґе називав основним принципом респу-
бліканської держави патріотизм (як громадянські чесноти) 21.

Один із найвідоміших націологів Ганс Кон, пишучи про 
«безперервну взаємозалежність та взаємодію» націоналізму 
та національної держави, відзначав, що й ідея, і  політична 
форма (національна держава) націоналізму розвивалися ще 
до доби націоналізму (до Відродження). Й основним прикла-
дом для вченого стають «давні євреї та греки» 22. Окрім того, 
і грецькі поліси, і Давній Рим підпадають під окреслення на-
ціональних держав в інших націологів. Бо у них, якщо згадати 
визначення Е. Сміта, саме грецька та римська нації є «ґрунтом 
і критерієм держави». Або, якщо згадати Роджерса Брубейке-
ра, національні держави — це держави на основі нації і  для 
нації (відповідно для греків і римлян). В одному з націософ-
ських визначень національної держави у  В. Іванишина саме 
полісне та республіканське «загальне благо» як «добро на-
ції» є «головним і визначальним критерієм оцінки діяльності 
кожного громадянина», а сама держава розглядається як «по-
літичне утворення корінного народу на його власній терито-
рії для державного забезпечення своїх інтересів у всіх сферах 

20 Цицерон Марк Туллій. Громадянські чесноти і республіка. С. 232.
21 Фаге Э. Культ некомпетентности. С. 3.
22 Кон Г. Західний і східний націоналізм // Націоналізм. С. 629.
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життя, для гарантованого відродження і розвитку, процвітан-
ня і буття нації в часі» 23.

Ще один важливий аналітичний момент щодо окреслен-
ня поняття «народовладдя» (демократії) стосується полісе-
мантичності поняття народу (демосу), котре можна звести до 
чотирьох основних значень. В різних авторів та в різні часи 
воно означає: 1) етнос (або націю, «органічну цілість», за 
Дж. Сарторі), 2) простолюд (або бідноту, маси, нижчі класи), 
3) суспільство (як сукупність усіх громадян) або 4) більшість 
суспільства (громадян).

Враховуючи перераховані вище інтерпретаційні аспекти, 
можна зробити висновок про те, що існує дві основні тради-
ції осмислення демократії і відповідні їм теорії влади народу. 
Першу, за класичною термінологією, можна вважати істин-
ною. Йдеться про демократію як владу народу (нації чи всьо-
го суспільства), що здійснюється народом (усіма верствами 
суспільства, всіма громадянами) в інтересах загального блага 
народу, нації (всіх, за Т. Шевченком, «мертвих, живих і нена-
роджених земляків… в Україні і не в Україні»). Таке тракту-
вання близьке до політії Аристотеля, до його розуміння влади 
середньозаможних громадян, до республіканського (змішано-
го) правління, особливо у римлян, до змішаного урядування 
Е. Фаґе, до системи «малих республік» Томаса Джефферсона 
чи громадських «рад» Ганни Арендт, до теорії елітарної демо-
кратії Йозефа Шумпетера й вертикальної (конкурентно-полі-
архічної) демократії Джованні Сарторі, до поняття націократії 
у М. Сціборського, народоправства у С. Бандери, національ-
ного народовладдя у В. Іванишина та ін.

23 Іванишин В. Програма… С. 630.
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Не випадково Перікл, лідер афінської демократії, у знаме-
нитому надгробному слові, хвалячи державний устрій Афін, 
водночас відзначив, що «справжнє щастя» (як найвище благо) 
для кожного громадянина — це смерть за батьківщину 24. Ні-
мецький філософ Йоганн Фіхте вказував, що вічність людини 
на землі забезпечує вічність народу, до якого вона належить, 
і  що керувати державою має саме «любов до Батьківщини», 
як «безперечно найвища, остання й незалежна інстанція» 25. 
У другій половині ХІХ ст., характеризуючи англійське наро-
довладдя, прем’єр Бенджамін Дизраелі наполягав, що обидві 
палати парламенту представляють не «народ», а «Націю» 26.

Другу традицію трактування народоправства варто роз-
глядати як хибну. У  цьому випадку демократія тлумачиться 
як позірна влада народу (більшості громадян, простолюду чи 
бідноти), котру здійснюють представники цієї більшості (де-
магоги, політикани) в інтересах внутрішніх чи зовнішніх олі-
гархів (плутократів). Тут якраз ідеться про псевдодемократію, 
приховану олігархію передусім в імперіях, колоніях та квазіко-
лоніях. Такого типу розуміння наближене до поняття демокра-
тії в Платона, чи крайньої демократії в Аристотеля, охлократії 
в Цицерона, представницької (ліберальної) демократії в Ж.-Ж. 
Руссо, плутократії у В. Парето, олігархії в Е. Фаґе, Р. Міхельса, 
Г. Арендт, ліберально-космополітичної (транснаціональної) 
24 Перікл. Афінська демократія // Демократія. С. 218.
25 Фіхте Й. Ґ. Що таке народ у  вищому розумінні цього слова і  що таке 

любов до Батьківщини // Націоналізм: Антологія / упор. О. Проценко, 
В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2000. С. 49, 50.

26 Дізраелі Б. Англійська демократія // Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. 
/ упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: ВД «Простір», «Смолоскип», 
2008. С. 9.
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демократії в сучасних теоріях та ін. При цьому Ентоні Мак-Ґрю 
такі новітні форми демократії, як ліберал-інтернаціоналізм, 
радикальний плюралізм, космополітизм і дорадчу демократію 
розглядає як транснаціональні по суті 27.

Аристотель уважав найгіршим різновидом народовлад-
дя керовану демагогами «крайню демократію», котра нага-
дує тиранію, бореться з найкращими громадянами і знищує 
державні інституції. При цьому він вказував, що саме влада 
найбагатших і  найбідніших верств породжує крайню демо-
кратію, крайню олігархію і  тиранію, породжує «державу ра-
бів і панів» 28. Цицерон саме олігархію розглядав як найгірший 
тип урядування: «…багатство, знатність, впливовість — при 
відсутності мудрості та вміння жити й керувати іншими 
людьми — призводять лише до безчестя й чванливих гордо-
щів, і  нема потворнішої форми правління, ніж та, при якій 
найбагатші люди вважаються найкращими» 29. Схоже окрес-
лював олігархію й італійський мислитель Гаетано Моска, ко-
трий критикував режим, в якому «нерозривно поєднались би 
і здійснювались тими самими людьми керування економікою, 
керування виробництвом, розподіл виробленого продукту, 
політична влада» 30. Натомість один із ключових лібераліс-
тичних філософів та теоретиків представницької демократії 
ХІХ ст. Джон Стюарт Міл вважав «благодаттю для людства» 
27 Мак-Ґрю Е. Транснаціональна демократія: теорії і перспективи // Демо-

кратія. С. 1026.
28 Арістотель. Природа людини… С. 227, 229, 230.
29 Ціцерон М. Т. Громадянські чесноти… ‒ С. 235.
30 Буренко В. И. Гаэтано Моска как родоначальник теории политического 

класса и один из основателей элитологии // Моска Г. История полити-
ческих доктрин; пер. с итал. Е. И. Темнова. Москва: Мысль, 2012. С. 314.
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поглинення «нижчої» національності (на кшталт басків, вал-
лійців чи шотландців) «вищою» (наприклад, французами чи 
англійцями). Не меншим благом він вважав й імперське під-
корення цивілізованим народом нецивілізованих (наприклад, 
англійцями індусів) 31. У ХХ і ХХІ століттях саме «космополі-
тична» чи «транснаціональна» демократія цінується як «но-
вий інструмент Західної гегемонії» 32, тобто згадуваної вище 
глобальної влади міжнародної олігархії.

Ще одним підсумком сказаного вище може бути виокрем-
лення трьох різновидів національного народовладдя в  межах 
національної держави. Перший постає як націократія (влада 
нації), коли народ (демос) розглядати як синонім нації. У цьо-
му випадку можна помітити наявність низки націократичних 
варіантів державного устрою: 1) національної монархії, 2) на-
ціональної аристократії, 3) національної демократії, 4) націо-
нального синдикалізму, 5) національних змішаних (республі-
канських) форм та ін. Другий тип випливає із ототожнення 
поняття «народ» та «суспільство» і постає як суто національ-
на демократія (чи політія). Третій різновид увиразнюється як 
національна республіка, коли демократичне правління поєд-
нується з монархічним та аристократичним.

Розглянемо тепер концепцію національного народовлад-
дя та низку близьких до неї теорій. Основною варто вважати 
концепцію, запропоновану Василем Іванишиним (1944–2007), 
автором терміна «національне народовладдя». Сам термін по-
став як розвиток поняття «народоправство» Степана Бандери. 
31 Мілль Дж. С. Національність і представницьке врядування // Націона-

лізм. С. 80–82.
32 Мак-Ґрю Е. Транснаціональна демократія: теорії і перспективи // Демо-

кратія. С. 1041.
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Мислитель цитує у цьому зв’язку відповідь провідника ОУН 
на питання у 1950-му році «До якого державного ладу змагає 
ОУН?»: «До народоправства і  соціальної справедливості… 
В  українській державі український народ свобідною волею 
має вирішувати сам про її державний і суспільний устрій» 33. 
Як бачимо, тут народоправство узгоджується передусім із по-
няттям націократія.

Активно термін «національне народовладдя» В. Іванишин 
почав запроваджувати у  політичний дискурс від початку 
2000-х у  працях «Українська ідея і  перспективи націоналіс-
тичного руху» (2000), «Село і  вибори» (2001, 2006), «Вибір 
нації-2002» (2002), «На розпутті велелюднім…» (2003), «Про-
грама реалізації української національної ідеї у процесі держа-
вотворення» (2003, 2005), «Майдан-2 чи плацдарм української 
свободи?» (2006), «Національна громада» (2006). Осмислюю-
чи українські реалії, ганебний процес перетворення України 
в неоколонію, він чітко розрізняє поняття «незалежності» та 
«національної державності», а  також антинародної «космо-
політичної демократії» і «національного народовладдя». При 
цьому в боротьбі за все ще не здобуту українську національну 
державу (УССД) «боротьба за реальне національне народо-
правство» має стати одним із ключових завдань 34.

Космополітична демократія для В. Іванишина є «фіговим 
листком, який надійно прикриває антинародну, антиукраїн-
ську суть законодавства і,  отже, політики нинішньої держа-

33 Іванишин В. Українська ідея і  перспективи націоналістичного руху // 
Іванишин В. Українська ідея. С. 286.

34 Там само.
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ви» 35. Ця псевдодемократія «ґрунтується на безідейній, а тому 
політично дезорієнтованій механічній більшості, яку легко 
організовують у своїх інтересах і влада, і різні грошовиті прой-
дисвіти. Механізм цієї «демократії» повністю контрольований 
і «включається» владою чи «грошовими мішками» відповідно 
до їхніх же потреб. Ніякої реальної влади народ не має і  на 
процеси державотворення не впливає». Так ціла нація, про-
стуючи за шахраями-демагогами, «із суб’єкта державотворен-
ня і  єдиного господаря держави поступово перетворюється 
в пасивний об’єкт політичних маніпуляцій і стає безпорадною 
жертвою сваволі владоможців». Тому метою цілого суспіль-
ства має бути «перетворення України в національну державу 
із реальною системою національного народовладдя і постійне 
розширення влади громади в усіх сферах суспільного життя». 
Національне народовладдя при цьому розуміється як «систе-
ма визначальної ролі корінного народу в державному будів-
ництві та функціонуванні держави, за якої творити закони, 
керувати суспільством і судити громадян можуть тільки об-
ранці народу — із числа носіїв національної ідеї цього наро-
ду» 36. При цьому «це право українського народу на національ-
не народовладдя, на формування власної, національної влади 
і національної керівної еліти має бути узаконене» 37.

А оскільки навіть найдемократичніша і  найкраща влада 
тяжіє до перетворення у замкнену систему — до «замикання 
в собі» і до орієнтації на власні інтереси, то, наголошував фі-

35 Там само. С. 285.
36 Іванишин В. Програма… С. 631, 626.
37 Іванишин В. «На розпутті велелюднім» (Вибори-2004: кого, що і  для 

чого виберемо?) // Іванишин В. Українська ідея. С. 484.
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лософ, потрібен постійний, щоденний контроль і тиск народу 
«через всеохопну систему національного народовладдя». Тому 
«“хорошою” може бути не влада, яка складається з “хороших” 
людей, а тільки та влада, яка діє з національно-державницьких 
позицій і перебуває під постійним впливом, контролем і тис-
ком ідейно озброєної і політично структурованої громади» 38.

Хоча передчасна смерть перешкодила В. Іванишинові 
продумати систему національного народовладдя в усіх дета-
лях, все  ж вона виглядає достатньо ефективною й цілісною, 
оскільки увиразнює поняття національної влади, узгоджує 
(в республіканському дусі) демократичний та аристократич-
ний устрої, запобігає впливові олігархії, випрацьовує концеп-
цію націєцентричної політичної еліти, унеможливлює пере-
творення влади на замкнену, антинародну систему, від чого 
застерігав ще В. Парето, через механізм громадського контро-
лю. Таким чином, народ стає суб’єктом національного держа-
вотворення і справжнім господарем політичної системи.

Концепції інших мислителів та дослідників можна розгля-
дати як своєрідні доповнення до теорії національного наро-
довладдя, хоча безумовно, вони замислювались незалежно від 
цієї теорії і  як такі зберігають власну оригінальність та піз-
навальну самодостатність. Розглянемо низку концептуальних 
моментів, котрі можуть посилити теоретичне осмислення по-
літичного потенціалу влади народу в національній державі.

Перший момент стосується узгодження народовладдя і на-
ціональної держави, національної культури, національної сві-
домості. У цьому випадку варто пригадати думку англійського 
філософа Роджера Скрутона, котрий стверджував, що «тради-

38 Іванишин В. «На розпутті…». С. 427
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ція і спільна культура» є основними поняттями в політиці 39. 
Австрійсько-американський економіст, соціолог та політолог 
Йозеф Шумпетер, розглядаючи демократичний самоконтроль 
як четверту умову успішного демократичного урядування, 
відзначав, що цей самоконтроль можливий лише за однорід-
ного «національного характеру та національних звичаїв». При 
цьому всі впливові верстви повинні бути одностайні «у вірно-
сті батьківщині» та «у вірності засадам її соціальної структу-
ри». Інакше країна розколеться на «ворожі табори» 40. Тому не 
випадково сучасні фахівці саме наявність «суверенної держа-
ви» розглядають як «передумову демократії» 41, вказують, що 
ця держава повинна бути незалежна від іншої, «могутнішої 
політичної системи» 42, «основною умовою» запровадження 
народоправства називають «національну єдність» 43. Очевид-
но, що національна форма народоправства може повноцінно 
реалізувати себе лише в національній державі. В імперії, коло-
нії чи неоколонії це неможливо.

Ще однією важливою умовою запровадження національ-
ного народовладдя є наявність національних громадян, носіїв 
національної ідеї — громадян із чіткою національною іден-
тичністю та державницькою політичною свідомістю. Це  ж 
важливо і для інших форм демократії. Аристотель, наприклад, 
39 Скратон Р. Авторитет, відданість і традиція // Консерватизм. С. 630.
40 Шумпетер Й. А. Елітарна демократія і теорія конкурентного лідерства // 

Демократія. С. 484.
41 Лінц Х. Х., Штепан А. «Державність», націоналізм і  демократизація // 

Демократія. С. 663.
42 Шміттер Ф. К., Карл Т. Л. Чим є і чим не є демократія // Демократія. С. 86.
43 Растоу Д. А. Переходи до демократії: спроба створення динамічної мо-

делі // Демократія. С. 594.
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розглядав державу як сукупність громадян і вказував, що да-
леко не кожна «досконала людина» може бути «корисним гро-
мадянином». Громадянин повинен працювати «на загальну 
користь» 44. Цицерон, формуючи активний націєцентричний 
ідеал, так звертався до римлян: «…вітчизна породила, точ-
ніше, виховала нас для того, щоби чекати від нас якоїсь під-
тримки, а не служити нашим зручностям і створювати для нас 
безпечний прихисток у житті на дозвіллі та спокійне місце для 
відпочинку» 45. В  сучасних постколоніальних державах про-
блема національного громадянства ускладнюється багатона-
ціональністю, наявністю «прихильників усталеного колоніа-
лізму» (адептів колишньої метрополії), маргіналами (людьми 
з  «подвійними ідентичностями») 46, загрозами з  боку неолі-
бералістичного, глобалістичного космополітизму. Оскільки 
глобалізація руйнує не лише нації та національні держави 
(через ідеї світового уряду й парламенту, глобальної юридич-
ної та фінансової системи, міжнародних збройних сил та ін.), 
а й «перспективи демократії» 47. У цьому випадку, щоб з’явив-
ся національний громадянин (носій національної ідеї корін-
ного народу) потрібно застосовувати механізми самоосвіти, 
«добровільної асиміляції» через надання громадянства після 
ретельних іспитів (як у більшості цивілізованих держав), ко-
трі б засвідчили укорінення людини в національну традицію 
(знання мови, історії, культури та ін.), що дає їй право брати 

44 Арістотель. Природа людини… С. 221–224.
45 Ціцерон М. Т. Громадянські чесноти… С. 232.
46 Лінц Х. Х., Штепан А. «Державність»… С. 679.
47 Лі К., Ревені Р. Глобалізація економіки і демократія: емпіричний аналіз // 

Демократія. С. 1092.
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участь у державотворчій системі національного народовлад-
дя. Людина, котра за віком, станом здоров’я чи внаслідок 
переконань неспроможна (чи  не бажає) пройти такий іспит 
навряд чи має право мати право голосу. У Латвії, наприклад, 
вона отримує паспорт негромадянина (без права голосувати, 
обиратися і працювати у державних установах).

Іншим важливим питанням є можливість формування 
політичної еліти за національного народовладдя. Як дово-
дить елітологія В. Парето чи Г. Моски, будь-яке суспільство 
за будь-якого типу державного ладу (а  не лише за монархії, 
тиранії, аристократії чи олігархії) завжди ділиться на дві не-
рівномірні частини: 1) керівну (еліту, аристократію, «політич-
ний клас», «вибрану меншість») і 2) керовану (маса, більшість 
суспільства). Головне, щоб люди, котрі опиняються на позиції 
керівників, мали відповідні політичні та психічні якості, не 
перетворювались у замкнену касту (спадкову закриту групу) 
і забезпечували циркуляцію еліт.

Одні з перших обґрунтувань керівної ролі варн (каст) му-
дреців (брахманів) та воїнів (кшатріїїв) і  підлеглих вайш’їв 
(землеробів і  торгівців) та шудр (наймитів, ремісників, ак-
торів) віднаходимо у  давньоіндійській філософії, зокрема 
в  Артхашастрі (науці політики) 48. Цицерон наполягав на 
тому, щоб у  республіці уникати «несправедливої рівності» 
і на керівні посади вибирати «найкращих людей» — звитяж-
них, вільних від пристрастей, відповідальних, зразкових 49.  
Ж.-Ж. Руссо схилявся до аристократичної республіки, у якій 

48 Артхашастра, или Наука политики / пер. с санскрита. Москва-Ленин-
град: Изд-во Академии наук СССР, 1959. С. 18.

49 Ціцерон М. Т. Громадянські чесноти… С. 235.
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«наймудріші» урядують більшістю заради користі тієї біль-
шості, а  Дж. С. Міл виступав проти невігластва, неписьмен-
ності, злидарів та антиінтелектуалізму при владі 50. Видатний 
англійський консервативний мислитель Едмунд Берк напо-
лягав, що для урядування потрібні «не родове походження, 
ім’я, титули», а «доброчесність і мудрість». Тому аристократ 
повинен отримати відповідну освіту і  виховання, володіти 
самоповагою, бути привченим зважати на громадську думку, 
мати широкі погляди на людей і життя, вести інтелектуальне 
життя, отримати військовий вишкіл, бути доброчесним, пова-
жати милосердну справедливість та ін 51. Оригінальну теорію 
духовної шляхти, провідників народу запропонував у моно-
графії «Дух нашої давнини» (1944) Дмитро Донцов, детально 
окресливши три основні риси аристократії: шляхетність, му-
дрість і мужність.

За елітарної демократії Й. Шумпетера «народ має можли-
вість погодитись чи не погодитися, аби ним правила та чи 
інша особа». Тому, вважав науковець, «людський матеріал 
для політики… має бути доволі високої якості» 52. Його ідей-
ний послідовник Дж. Сарторі наполягав на ієрархічній суті 
політики (підпорядкування, порядкування, координація) й 
запропонував концепцію вертикальної демократії, щоб уник-
нути ситуації, коли в сучасних демократіях часто перемагають 
гірші, а не кращі. Для цього повинна існувати не лише вибор-
ча конкуренція, а й «якість лідерства» (поліархія заслуг), а де-
мократичний лідер має бути не лише «відповідальний перед» 

50 Сарторі Дж. Вертикальна демократія // Демократія. С. 517, 518.
51 Берк Е. Хто промовляє за народ? // Консерватизм. С. 739, 744.
52 Шумпетер Й. Елітарна демократія… С. 480.
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(виборцями), а й «відповідальний за» (наприклад, державу чи 
націю) 53.

Еміль Фаґе вважав, що окрім компетентності професійної, 
є ще компетентність моральна, а тому мистецтво правити пе-
редбачає наявність певних якостей, до яких він зараховував: 
«необхідні знання» (фаховість), «сильний характер», добру по-
інформованість, стриманість, «розуміння звичаїв і духу наро-
ду», знання схильностей народу і вміння їх долати тощо. Най-
кращою формою правління він вважав змішану — поєднання 
аристократії з демократією, оскільки здоровою є тільки «така 
нація, в якій плебс аристократичний, а аристократія народо-
любна». У такий спосіб аристократія отримує надійну опору, 
а народ — вірних провідників. Така класова синергія зміцнює 
батьківщину: «Треба, щоб малі світу цього любили батьківщи-
ну в особі людей великих, а ті своїм чином любили її в цих ма-
лих. Тоді ті й інші побажають і зненавидять одне і те саме» 54.

Щодо засобів формування національної політичної еліти, то 
вони були різними в різні часи і в різних народів. Це і громад-
ське (державне), домашнє чи придворне виховання громадян 
чи аристократів в Античності та Середньовіччі, і державні ек-
замени для чиновників у Китаї (до 1912 р.), і спеціальне шкіль-
не й університетське навчання (наприклад, в сучасній Великій 
Британії більшість політичної еліти є випускниками Ітона, 
Оксфорда та Кембриджа) та ін. Ситуація в Україні ускладнена 
систематичним знищенням або асиміляцією політичної (та й 
іншої) еліти з  боку метрополій. У  цьому випадку, як писав 
Е. Фаґе, коли аристократія загинула, її повинен породити на-

53 Сарторі Дж. Вертикальна демократія… С. 486, 497, 527, 531.
54 Фаге Э. Культ некомпетентности. С. 22–39, 63, 152–158.
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род 55. І важливу роль при формуванні політичної компетент-
ності він надавав екзаменам та проведенню конкурсів 56. Оче-
видно, що в результаті відповідного спеціального політичного 
навчання та політичної практики, із не виключеною службою 
в збройних силах чи територіальній обороні, в потенційного 
державного мужа (із відповідними психічними характеристи-
ками) повинні б сформуватися принаймні три якості: 1) націє-
центричний державницький світогляд; 2) професійна та мо-
ральна компетентність і 3) відповідальність за націю, державу, 
суспільство (готовність до систематичної підзвітності за свою 
політичну діяльність). Така людина має значні шанси стати 
представником національного політичного класу (еліти). В ме-
жах національного народовладдя з цих громадян можна виби-
рати кандидатів у виборники (за умови двоступеневих вибо-
рів), законотворців, високопосадовців та ін.

Окремим питанням є формування національних громад 
за національного народовладдя. Якраз цей момент доволі до-
кладно розроблений у праці В. Іванишина «Національна гро-
мада» (2006). Усвідомлюючи тривання політичної кризи та за-
непад постколоніального суспільства, мислитель пропонував 
створити в кожному місті, селі чи колективі УНГ українську 
національну громаду як живу клітину національної держа-
ви. УНГ мала  б стати спільністю, згуртована національною 
ідеєю-метою — «здобуття української національної держави 
із всеохопною системою національного народовладдя». Такі 
громади мали б і відродити українське суспільство (як систе-
му громад), і культивувати національні цінності та традицій-

55 Там само. С. 154.
56 Там само. С. 120.
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ну мораль, і скеровувати боротьбу суспільства та політикуму 
за державність української нації 57.

Дещо схожу концепцію побудови американської республіки 
(союзу держав) як системи «малих» (чи «елементарних») респу-
блік (республік районів — ward system) розробляв наприкінці 
життя один із батьків-засновників США, третій президент То-
мас Джефферсон (1743–1826). Він вказував, що штати й округи 
занадто громіздкі, щоб народ безпосередньо брав участь у ке-
руванні державою. Тому їх треба поділити на «малі республі-
ки», де б кожна людина могла захистити більшу частину «своїх 
прав і обов’язків». Щоб громадянин брав участь в управлінні 
державою не лише в день виборів. Так мала утворитися певна 
градація влади: малі республіки районів — республіки окру-
гів — республіки штатів — республіка союзу (кожна зі своїми 
повноваженнями) 58. Згодом цю ідею вже у  ХХ ст. підхопила 
Г. Арендт як засіб подолання олігархічно-партійної системи 
демократичної влади на Заході. Щоправда, вона запропонува-
ла створення не республік, а системи рад (як органів дії). Саме 
в радах (а не в партійній роботі) мав би проявитися управлін-
ський талант того чи іншого політика і його здатність прагну-
ти «чогось більшого, ніж особисте щастя» 59.

Іншими моментами системи національного народовладдя, 
котрі потребують додаткового осмислення, могли б бути: ідея 
двоступеневих виборів (громадяни вибирають компетентних 
виборників (делегатів), а  ті — законодавців чи президента); 

57 Іванишин В. Національна громада // Іванишин В. Українська ідея. 
С. 694, 698.

58 Арендт Х. О революции. С. 346–356.
59 Там само. С. 391.
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продумування критеріїв вибору кандидатів у  депутати чи 
президенти; випрацювання методів протистояння «таємній» 
(Р. Епперсон) чи «невидимій» (Н. Боббіо) владі; створення 
державних навчальних центрів для вишколу кандидатів у чле-
ни національної політичної еліти; витворення різнорівневих 
механізмів контролю за владою; розбудова системи націє-
центричної і компетентної бюрократії (наприклад, державної 
служби, як у Великобританії); розширення системи виборних 
посад (наприклад, прокурорів, керівників поліції, шерифів 
(дільничих), суддів тощо) та ін.

Свого часу відомого афінського мудреця-реформатора Со-
лона запитали, яка форма правління є найкращою. На що він 
відповів двома питаннями: «Для кого? І коли?». Напевно, не 
існує якоїсь універсальної, єдиноправильної чи найкращої 
системи державного ладу для всіх народів на всі часи. Однак 
ми можемо з  великим ступенем упевненості стверджувати, 
що для сучасної України національне народовладдя в межах 
національної держави може стати надійною політичною осно-
вою українського буття. Саме цей тип народоправства (особ-
ливо у  змішаній формі республіканізму) може сформувати 
справжню національну владу, яка буде «носієм національної 
ідеї народу» і яка, як писав В. Іванишин, «діятиме не в інтере-
сах тільки якогось класу чи соціальної групи, а  в  ім’я цілої 
нації та всіх громадян національної держави» 60. А така влада 
буде спроможна розв’язати насущні проблеми нації та захи-
стити її від деструктивного наступу будь-якого імперіалізму 
чи космополітизму.

60 Іванишин В. Програма… С. 626.
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Сучасний світ — це світ національних держав, які існують 
і взаємодіють в умовах глобалізму.

Нація і національна держава є природними соціальними 
організмами, що формуються за різних історичних обставин, 
але завжди незалежні від бажання і волі окремої людини.

Глобалізм є результатом інтернаціоналізації суспільного 
життя та посилення взаємозалежності держав у процесі не-
впинного науково-технічного прогресу, який також є явищем 
об’єктивним.

Глобалізм не є запереченням національної держави, яка 
сьогодні функціонує в складному глобальному середовищі. 
Навпаки в умовах глобалізму зростає потреба в національній 
державі як найкращій формі буття нації та найефективнішого 
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інструменту її захисту від негативних факторів і тенденцій 
сучасного розвитку людства.

Суспільний запит на національну державу виявився сильні-
шим від спроб її заперечення з посиланням на інтенсифікацію 
глобальних процесів. Про це, зокрема, яскраво свідчить, відмова 
провідних західних демократій від політики так званого муль-
тикультуралізму та кризові явища в рамках Євросоюзу, який 
мислився як панівна надбудова над національними державами, 
як їхня альтернатива.

Критики національної держави твердять: з початком епохи 
глобалізації настає кінець національної держави. Якщо приди-
витися уважно, то політики, державні діячі, вчені, політологи, 
експерти, що заперечують національну державу, походять пе-
реважно з тих західних країн, які є світовими гравцями і в яких 
утворилися і базуються великі національні компанії та еконо-
мічно потужні транснаціональні корпорації.

Характерна особливість їхнього функціонування полягає 
у прагненні вільно і безперешкодно діяти також поза межами 
кордонів своїх національних держав. Повномасштабній реа-
лізації цього прагнення заважає національна держава. Отже, 
від неї слід відмовитись. Такий підхід нагадує ситуацію, яка 
виникла десь у середині XX століття і була пов’язана з поши-
ренням різних теорій заперечення державного суверенітету. 
Автори і прихильники цих теорій, які були громадянами вели-
ких держав, закликали відмовитися від принципу суверенітету, 
вважаючи, що через зростання взаємозалежності держав їхній 
суверенітет начебто зникає.

Однак пророцтва про його «смерть» виявились передчасни-
ми, оскільки суверенітет є природним, об’єктивним явищем. 
З одного боку, суверенітет — це якісна і питома ознака кожної 
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національної держави, а з іншого — джерело і підґрунтя осно-
воположних принципів міжнародного права, на яких базується 
міждержавна співпраця. Найважливішими з-поміж них є прин-
ципи: суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи, 
територіальної цілісності, недоторканості державних кордонів, 
ненападу, мирного вирішення спорів тощо.

Суверенітет притаманний кожній державі, незалежно від 
розміру її території, кількості населення, державного устрою, 
ступеню економічного розвитку, політичного впливу, воєнної 
могутності тощо.

У разі відмови від принципу поваги до суверенітету великі 
потужні держави все одно залишились би суверенними, а се-
редні і малі держави були б позбавлені ефективного правового 
знаряддя захисту своїх національних інтересів у взаємодії 
з фактично сильнішими державами. Сьогодні, як і в мину-
лому, суверенна національна держава залишається засобом 
збереження нації, інструментом створення належних умов 
для нормального розвитку як національної спільноти, так 
і окремих її членів.

Тому заклики до відмови від самої ідеї національної держави 
і до поборювання націоналізму є антиприродними і руйнів-
ними для людського суспільства та ґрунтованому на праві 
світопорядку.

Попри декларації про неприйнятність і шкідливість націона-
лізму, внутрішня і зовнішня політика сучасних держав, навіть 
держав членів ЄС, є націєцентричною. Небезпеку для цивілі-
зованого суспільного розвитку і утвердження національної 
і соціальної справедливості у світі становить не націоналізм, 
а його антипод — великодержавний шовінізм, який є ідеоло-
гічним підґрунтям імперіалізму і гегемонізму.
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Заперечення необхідності в існуванні української націо-
нальної держави головним чином пов’язані не з глобалізмом, 
а з російським імперіалізмом. Вживаючи заяложений штамп 
комуністичної пропаганди, можна сказати: так «історично 
склалось», бо справді так історично склалося.

За часів царату російські імпершовіністи, щоб запобігти 
відродженню української національної держави, вели боротьбу 
з українським сепаратизмом. За часів радянської імперії росій-
ські імперкомуністи поборювали «український буржуазний 
націоналізм». Термін УБН ввели в політичний обіг у часи, коли 
майже 90% українців були селянами, а не буржуа — жителями 
міст. Серед городян тоді також переважали вихідці з села, які 
не мали статків і не належали до класу багатіїв, тобто «буржуїв» 
за більшовицькою термінологією.

Буржуазія була визначена ворогом пролетаріату. І тому укра-
їнський націоналізм був затаврований як буржуазний і кваліфі-
кувався як злочин каральною системою комуністичної імперії, 
яка за своєю природою сама була злочинною.

Найбільшим гріхом «українських буржуазних націоналістів» 
комуністичний режим вважав прагнення створити УССД — 
Українську Самостійну Соборну Державу.

Сьогодні ми живемо в незалежній національній державі, мир-
но відновленій у 1991 році на більшості історичних українських 
земель. Сам цей факт робить аморальною і безглуздою позицію 
тих політиків і політичних сил, які, як і за часів неіснуючої нині 
злочинної комуністичної держави, продовжують паплюжити 
український націоналізм і культивувати в суспільстві негативне 
ставлення до української національної держави.

Тільки тепер необхідність розбудови такої держави запере-
чують не під гаслом боротьби з «українським буржуазним на-
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ціоналізмом», а під гаслом формування «української політичної 
нації». Термін «УПН» в інтерпретації сучасних поборювачів 
української національної держави такий же абсурдний, анти-
науковий і облудний, як і термін «УБН». Ті, хто застосовують 
цей термін, постійно наголошують, що до складу «української 
політичної нації» входять безліч національних меншин, акцен-
тують лише на обов’язку держави дбати тільки про їхній захист 
і розвиток та наполегливо вимагають заборонити означення 
української нації як титульної. Для обґрунтування перекон-
ливості такого підходу говорять про Україну як про багатона-
ціональну державу, де проживає близько 130 етносів, і на цій 
підставі роблять висновок, що з поваги до них та з принципу 
рівності неприпустимо якусь націю вважати титульною.

Такий концептуальний конструкт, а точніше покруч, штучно 
нівелює об’єктивну принципову й сутнісну різницю між націо-
нальними меншинами і українською нацією, робить її начебто 
неіснуючою, а українську національну державу — непотрібною 
з усіма практичними наслідками, що випливають з подібного 
підходу.

Концепція «української політичної нації» хибна у своїй основі 
і тому абсолютно неприйнятна. Спроби її обґрунтувати базу-
ються на перекручуванні фактів, супроводжуються підміною 
термінів, поняттєвою плутаниною та ігноруванням законо-
мірностей процесу націє- і державотворення в Європі та світі.

По-перше, Україна є державою українців, а не національних 
меншин. Всеукраїнський перепис населення 2001 року засвідчив, 
що станом на 5 грудня 2001 року загальна кількість населення 
України становила 48 млн 457 тисяч осіб, з них українців — 
37 млн 571 тисяча (приблизно 77,8%), а представників різних 
національних меншин — трохи більше ніж 10 млн (приблизно 



Володимир Василенко КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ    77

22,2%). Українці утворюють єдину етнічну націю. Вона без-
перервно формувалась протягом багатьох століть, постійно 
і компактно проживала на власній автохтонній території. Су-
часна українська національна держава має назву Україна, що 
походить від назви етноніму «українці».

По-друге, Всеукраїнський перепис 2001 року встановив, що 
на той час в Україні проживало не 130 окремих етносів, а значне 
число представників таких етносів. Закон України №802- IV 
від 15 травня 2003 року «Про ратифікацію Європейської Хартії 
регіональних мов або мов меншин» визначив 13 мов етнічних 
меншин, на які поширюється її дія, виокремивши білоруську, 
болгарську, гагаузьку, грецьку, єврейську, кримськотатарську, 
молдовську, німецьку, польську, російську, румунську, словацьку 
та угорську.

Представники решти згадуваних у матеріалах Всеукраїнського 
перепису етнічних спільнот, крім деяких, зокрема кримчаків 
та караїмів, оселились в Україні порівняно недавно, є досить 
нечисленними і проживають розсіяно, а не компактно. Скажімо, 
у 2001 році в Україні проживало до 12 англійців, до 26 хорватів, 
188 шведів, 200 караїмів, 304 якути, 623 серби. Представники 
цих та інших меншин розсіяні по різних регіонах України. Отже, 
об’єктивно вони не об’єднані в природні автохтонні етнічні 
спільноти, а є окремими громадянами, які за своїм етнічним 
походженням відрізняються від українців і живуть серед них.

Навіть етнічні росіяни, яких в Україні налічувалось тоді 
8 млн 334 тисячі, або 17,3%, жили розсіяно і становили меншість 
у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. Але 
і в Криму вони не проживали компактно, а впереміш з україн-
цями, кримськими татарами, білорусами, вірменами, євреями, 
поляками та іншими.
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Таким чином, існування в Україні певної кількості націо-
нальних меншин не може бути підставою для заперечення 
права українців розбудовувати власну національну державу 
європейського типу. Таке право є природним правом. Воно 
підтверджене нормами ухваленої Верховною Радою 16 липня 
1990 року Декларацією про державний суверенітет України 
і нормами Конституції України.

По-третє, в соціології і політології термін «політична нація» 
традиційно асоціюється з політично структурованими соціаль-
ними силами, які відіграють ключову роль у житті суспільства 
і держави.

Прикметник «політичний» походить від латинського слова 
«politicus», яким у часи Римської імперії позначали суспільні 
явища, пов’язані з державою, державними або політичними 
справами, розглядом політичних питань органами державної 
влади. Таке значення прикметник «політичний» має у сучасних 
словниках української, англійської, французької та інших мов.

Історично поняття «політична нація» з’явилося десь у XVII 
столітті і сформувалося в процесі становлення і розвитку по-
літичної системи ранньомодерної Великобританії. Вважалось, 
що британську політичну націю формує невеликий прошарок 
людей, насамперед титуловані можновладці — великі земельні 
магнати, дрібніші землевласники і багаті торгівці-комерсанти 
у містах. Саме вони мали вирішальний вплив на політичний, 
економічний, соціальний розвиток країни. На верхівці бри-
танської політичної системи стояли британські монархи, влада 
яких була обмежена парламентом.

У сучасному розумінні поняття «політична нація» стосується 
не етнічних спільнот країни, а політичних структур, які є еле-
ментами її політичної системи та державного устрою.
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По-четверте, термін «громадянська нація» асоціюється з усім 
населенням держави, яке має її громадянство.

Прикметник «громадянський» від латинських слів «civicus», 
«civilis», «civitas», які у Стародавньому Римі використовували 
для означення жителів міст, громадян, підданих, співгромадян, 
людських спільнот, народу. Відповідно до цього визначено зміст 
прикметника «громадянський» у сучасних словниках україн-
ської, англійської, французької та інших мов.

Поняття «громадянська нація» генетично пов’язане з поді-
ями і наслідками Французької революції кінця XVIII століття. 
Зі зруйнуванням інститутів монархічного устрою, скасуван-
ням станових привілеїв і на основі гасла «свобода, рівність, 
братерство» жителі Франції проголошувалися вільними і рів-
ноправними громадянами. Утвердження згодом інституту гро-
мадянства в республіканській Франції в поєднанні з системним 
і повсюдним запровадженням французької мови зцементували 
етнічно різнорідні регіони країни в єдине ціле — французьку 
громадянську націю.

У сучасному розумінні «громадянська нація» означає спіль-
ноту людей, які незалежно від етнічного походження є грома-
дянами певної держави. Складниками громадянської нації є 
не політичні структури, а об’єднані спільним громадянством 
етнічні нації та національні меншини, що існують у межах 
території держави.

Аналіз практики націє- і державотворення в Європі свід-
чить, що загалом питомою частиною і системотвірним ядром 
громадянської нації стає автохтонна і кількісно домінуюча на-
ція. Її єдність та ідентичність формується та існує насамперед 
на основі спільної мови, релігії, культури, історії, традицій та 
звичаїв. Таку націю називають титульною, оскільки саме від її 
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назви походить назва країни і відповідно держави, яка виникає 
на території такої країни.

По-п’яте, необхідно відрізняти термін «держава» від терміну 
«країна», хоч між поняттями, які позначені цими термінами, 
існує тісний взаємозв’язок. Очевидно, саме тому ці терміни 
часто використовують як взаємозамінні, що призводить до 
невиправданого і хибного ототожнення цих різних за своєю 
суттю явищ суспільного життя.

Держава — це створена певними політичними силами су-
веренна, територіальна організація людського суспільства. 
Її складниками є органи, уповноважені виконувати владні 
функції для забезпечення суспільних потреб.

Країна — це частина земного простору, яка існує незалежно 
від волі і бажання людини. Її складниками є різноманітні ре-
сурси, серед яких особливу роль відіграє населення, згруповане 
в людські етнічні спільноти — нації та національні меншини.

Держава завжди виникає та існує в межах певної країни або 
країн. Сьогодні у світі є значна кількість держав з різними дер-
жавними устроями і набагато більше країн, які відрізняються 
одна від одної етнічним складом населення.

За етнічним складом населення всі сучасні країни можна 
умовно розподілити на три основні типи: гомогенні, в межах яких 
проживає лише одна нація, чисельність якої становить не менше 
ніж 90% населення; моноетнічні, населення яких складається 
з однієї кількісно панівної нації та етнічних меншин (вважається, 
що моноетнічною країною є та, в якій представників титульної 
нації не менше ніж 66% від всього населення); багатоетнічні, які 
складаються з кількох автохтонних етносів (кожен з них постійно 
і компактно проживає лише на певній частині території країни 
і чисельно переважає лише в окремому її регіоні).
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Наявні у світі моделі державного устрою значною мірою 
залежать від етнічного складу населення країни або країн, на 
територіях яких виникла і сформувалась держава.

Зважаючи на сказане вище, можна зробити наступні ви-
сновки.

Концепція «української політичної нації», як її розуміють 
і трактують певні антиукраїнськи налаштовані політичні сили й 
окремі представники експертного середовища та ЗМІ в Україні, 
являє собою термінологічно-понятійну диверсію, що спрямована 
на руйнацію української національної державності. Її мета — 
переконати на підсвідомому рівні громадян і політикум у тому, 
що Україна є державою національних меншин, а не українців. 
Ця концепція слугує ідеологічним і практичним знаряддям для 
абсолютно антиконституційної ревізії всього масиву чинного 
законодавства, яке є правовим підґрунтям розбудови України 
як національної держави європейського типу.

Безперервні атаки на українську національну державу від-
буваються, тому що в Україні не існувало і досі не існує справді 
української влади.

Повномасштабне і системне національне відродження ніколи 
не було пріоритетом політики жодного президента і жодного 
уряду України. Звідси ущербність, а точніше відсутність стра-
тегії розвитку України як національної держави та її захисту 
від внутрішніх та зовнішніх ворогів. Головні помилки влади 
в Україні полягали в наголосі на пріоритетності насамперед (або 
лише) економічного розвитку, недооціненні російської загрози, 
переоціненні можливостей західної підтримки. Питання мови, 
культури, освіти та інших складників гуманітарної політики 
вважали другорядними. Переважна більшість владного полі-
тичного класу в один голос твердила: «От вирішимо економічні 
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проблеми, нагодуємо народ, налагодимо добрі стосунки з Росією, 
одержимо щедру допомогу від Заходу і заживемо щасливо».

Такий підхід виявився хибним і оманливим. В умовах по-
стійної російської екзистенційної загрози і неготовності Захо-
ду серйозно сприймати цю загрозу, Україна має розвиватися 
лише як українська Україна, бо це надійна гарантія її суспіль-
ної і державної єдності, і одночасно спиратися насамперед на 
власні сили, постійно посилювати свою обороноздатність та 
зміцнювати економічну самодостатність.

Відмова від розбудови України як національної держави 
прирікає її на геополітичну поразку, яка на цей раз може вияви-
тися фатальною. Тому націє- і державобудівництво в Україні 
повинно ґрунтуватися на концепції «української громадянської 
нації». Саме цю концепцію слід запровадити у практику на 
законодавчому рівні, ввести у підручники і програми освітніх 
закладів України і поширювати в інформпросторі.

Україна є моноетнічною країною, на території якої проживає 
українська нація та етнічні меншини. І представники української 
нації, і національні меншини є громадянами однієї держави — 
України. Таким чином, у сучасній Україні існує не політична, 
а громадянська нація. Моноетнічність України є підґрунтям її 
унітарного державного устрою як національної держави.

Системотвірним, питомим ядром громадянської нації в Укра-
їні є українська етнічна нація як корінний, автохтонний і кіль-
кісно переважаючий етнос.

Подібно до Польщі, Чехії, Франції чи Німеччини, які є держа-
вами поляків, чехів, французів або німців, Україна є державою 
українців, а не національних меншин.

Жодна з національних меншин України, хоч окремі з них 
можна вважати корінними, не є титульною і об’єктивно не може 
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претендувати на таку роль. Звичайно, кожна з національних 
меншин України має право на збереження своєї етнічної са-
мобутності, а права кожного громадянина, незалежно від його 
етнічного походження, мають бути забезпечені відповідно до 
вимог Конституції, законів України та міжнародних стандартів. 
Але не на шкоду ідентичності корінної, автохтонної, титульної 
нації, політичній єдності і територіальній цілісності України як 
національної унітарної держави.

Концепція української громадянської нації має стати одним 
з базових елементів україноцентричної внутрішньої і зовнішньої 
державної політики. Лише системне і послідовне здійснення 
владою такої політики може гарантувати розвиток України як 
успішної демократичної держави європейського типу.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ  
ПРОСТІР

Кожна велика нація має свій цивілізаційний простір, який 
формується історично і  визначається межами культурних, 
ментальних, цивілізаційних, геополітичних впливів цієї нації. 
Малі народи не мають такого простору, бо в основному зма-
гаються за своє виживання і  захист своєї етнічної території 
перед сильнішими і більшими. Нації можуть втрачати повні-
стю чи частково свої цивілізаційні простори через історичні 
поразки й катастрофи, але вони однаково будуть претендува-
ти на ці території. Наприклад, французькі королі у Х–ХІІ ст. 
володіли невеличкою територією на північному сході своєї 
країни, але поступово, вперто і героїчно вони відвойовували 
регіон за регіоном, поки не охопили своєю владою весь про-
стір від Атлантики до Альп, від Рейну до Середземного моря, 
«перемоловши» асиміляційно в ньому різні малі народи — від 
бретонців до провансальців; угорці у  Середньовіччі завою-
вали терени нинішніх Словаччини, українського Закарпаття, 
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румунської Трансільванії, Хорватії, Словенії, Боснії, Північної 
Сербії і суттєво вплинули на ментальність і культуру всього 
цього простору, хоча згодом його втратили, та й сьогодні вони 
відчувають близькість цього простору і прагнуть знову впли-
вати на нього. Подібно шведи сьогодні відчувають свою відпо-
відальність за весь простір Балтійського моря і країни довко-
ла нього, британці — за всю Атлантику, якою колись володіли, 
поляки — за простір Міжмор’я, як вони його називають тощо.

Тут ми не говоримо про звичайний імперіалізм, проблема-
тика якого є загалом зрозумілою, йдеться саме про цивіліза-
ційні впливи певних націй, які ставали і ставатимуть підста-
вами для потужних геополітичних тенденцій. Історично так 
склалося, що українці впливали з перемінною інтенсивністю 
на простори, які охоплювали території нинішньої Білорусі, 
російські Смоленщину, Стародубщину, Вороніжчину, Брян-
щину, Пониззя Дону, велику частину Кубані, Приазов’я, все 
чорноморське узбережжя, на межиріччя Дністра і  Прута, 
Мармарощину в Румунії, Надсяння і Холмщину з Підляшшям 
у  Польщі. Це і  є український цивілізаційний простір. Саме 
сюди в різні періоди проникали етнічні маси українства, тут 
поширювались наші культурні впливи, геополітичні інтереси 
видатних українських державників, невидимі інтенції україн-
ської цивілізації, тобто ментальність, соціальна культура, зви-
чаї, художні архетипи тощо. Енергетика цього простору й має 
визначати геополітичні інтенції української держави.

Прообраз українського цивілізаційного простору витво-
рила Давня Русь у ІХ–ХІІІ ст. Однак це була етнічно різнома-
нітна держава (присутність у ній численних тюрків — хозарів, 
чорних клобуків, берендеїв, половців та ін., фіно-угрів, норма-
нів та інших етносів) з відповідними відцентровими тенден-
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ціями, структурно й управлінськи недоформована, розбалан-
сована вагою різних і  віддалених регіонів — Новгородської 
землі, Залісся, Тмутаракані, культурно невстояна країна тощо. 
Охоплений нею простір не був одноцільним, його визначали 
різні геополітичні тенденції, які врешті призвели до законо-
мірного розпаду цієї великої і величної держави.

Вирішальні події, які кардинально перемінили цивілізаційні 
основи українського простору, прийшли трохи пізніше. Видат-
ний український історик та історіософ Мирон Кордуба (1876–
1947) вважав, що саме перехід українських етнічних земель під 
владу Литви став вирішальним моментом в  історії України й, 
великою мірою, всієї Східної Європи (див. статтю: Кордуба М. 
Найважливіший момент в історії України, надрукованій у журн. 
«Літературно-науковий вісник», 1930. Кн. 6). Якраз у ХІV–ХV ст., 
на його думку, в умовах політично відкритого Великого князів-
ства Литовського в  Україну прийшли перші переломні західні 
цивілізаційні віяння: католицькі духовні впливи, міське (магде-
бурзьке) право, яке сформувало нову культуру міст, етика лицар-
ства, латиномовна культура; якраз межі ВКЛ розірвали єдність 
русько-православного простору, який тягнувся від Подніпров’я 
до Білого моря і Волги, дали можливість встоятися новій укра-
їнсько-руській ідентичності і цим витворити своєрідний бар’єр 
перед майбутньою експансією Москви на захід; якраз Литва сти-
мулювала нову колонізацію та боротьбу на південному фронті 
українського етнічного простору, з  чого народився феномен 
українського войовничого козацтва. Інакше кажучи, українська 
нація, як і білоруська, сформувалася у своїх головних цивіліза-
ційно-ментальних особливостях саме в литовських період.

Велике князівство Литовське не встояло перед викликами 
історії: спочатку його «всмоктала» в себе, хоч і менша, але ет-
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нічно міцніша польська держава, і  так постала в  1569 р. Річ 
Посполита, а  згодом частинами його простір проковтнула 
Москва, успішно використовуючи для цього демагогічну й 
облудну пропаганду «єдності русько-православного світу», 
що давало їй можливості раз по раз робити своїми агентами, 
найманцями й донощиками всіх тих православних русичів, 
які повірили, що Москва йде їх «визволяти», їм «допомага-
ти», їх «духовно й релігійно просвітлювати». Однак історич-
на спадщина ВКЛ, хоч і зовні не дуже видима, покрила весь 
простір від Балтики і майже до Чорного моря, надавши трьом 
основним його народам — литвинам, білорусам та україн-
цям  — ментальних ознак вірності окцидентальним принци-
пам організації своєї цивілізації, пройнявши їх власне серед-
ньоєвропейським духом культуротворення та естетичного 
сприйняття світу, прищепивши їм особливу громадянсько-де-
мократичну свідомість. Тому цей простір був таким ненавис-
ним для ординсько-деспотичної Москви, тому вона з  таким 
шаленим завзяттям викорінювала в ньому всі рештки пам’яті 
і  самобутні форми культури, паралельно систематично зни-
щуючи ці три народи впродовж ХVІІІ–ХІХ ст.

Велике князівство Литовське мало свою геополітичну ідею. 
Вона базувалася на чотирьох головних принципах: 1) твори-
ти забороло проти наступу німецьких хрестоносців, серед 
яких часто було багато рицарів з усіх країн Західної Європи, 
на півночі; 2) організовувати системне протистояння насту-
пові Москви на сході; 3) стриміти до Чорного моря на півдні; 
4) вибудовувати систему союзів з народами Середньої Євро-
пи на заході (знаменитий з’їзд правителів цього макрорегіо-
ну в Луцьку 1429 р. на запрошення Вітовта Великого). Усі ці 
постулати міжнародної політики князям Литовсько-руської 
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держави до кінця не вдалося виконати, і в цьому полягала ос-
новна причина занепаду ВКЛ, проте вони залишилися його 
геополітичним заповітом у понадчасовому вимірі.

Сьогодні геополітична ідея ВКЛ знову проступає основни-
ми своїми контурами. Зрозуміло, історія внесла в неї коректи-
ви, тому, скажімо, 1-й принцип — протистояння німецькому 
наступові — відпав сам по собі. Три інші досі актуальні. І те, що 
нинішня Литва займає надактивну саме середньо- та східноєв-
ропейську позицію, тобто не перетворюється на маргінальну 
регіональну державу, хоч і успішну в соціально-економічному 
плані, але з вузькою геополітичною перспективою, як Латвія 
чи Естонія, а будує ширші плани, підтверджує нашу тезу.

Зрозуміло, великою проблемою для геополітичної мобілі-
зації цього простору є сучасна Білорусь — національно ане-
мічна, авторитарна, залежна від Росії. Водночас такий стан 
Білорусі є тим викликом, який повинен якраз актуалізувати 
геополітичну ідею Великого князівства Литовського як неод-
мінного фактора для стабілізації простору на межі Середньої 
і Східної Європи (цю межу традиційно географи проводять по 
Дніпру і до Ризької затоки на Балтійському морі), між Балти-
кою і Чорним морем. Утримання Білорусі як суверенної дер-
жави, постійні цивілізаційні й культурні впливи на неї з боку 
Європи, стимулювання в усіх аспектах білоруської національ-
ної ідентичності — це ті аксіоми, які єдині можуть забезпе-
чити простір Середньо-Східної Європи від інвазії в  різних 
формах Росії. Тож тема Білорусі має бути головною у повістці 
дня в  міжнародній політиці всієї Середньо-Східної Європи. 
Допоки Білорусь буде зберігати в собі цивілізаційну пам’ять, 
яку в ній витворило ВКЛ, як це ще є зараз, доти вона буде опи-
ратися цілковитому поглинанню її з боку Росії.
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Другий заповіт геополітичної ідеї ВКЛ: активна міжнарод-
на політика на Чорному морі. Колись саме литовські князі по-
дарували полякам ідею «Польщі від моря до моря», яку самі 
не змогли реалізувати. Сьогодні роль головного протагоніста, 
лідера чорноморських ініціатив повинна взяти на себе Укра-
їна. Тому такі постулати, як активна союзницька політика 
з державами Закавказзя (Грузія, Вірменія, Азербайджан) і під-
тримка поневолених народів Кавказу, геополітична співпраця 
з  Туреччиною, включення балканських держав у  чорномор-
ські ініціативи, нові культурологічні та торгово-економічні 
проекти в  просторі Чорного моря, побудова нового велико-
го міста-порту на березі Чорного моря з тим, щоб воно ста-
ло символом і  провідником наступальної політики України 
в Чорномор’ї тощо — це аксіоми нашої геополітичної ідеї.

Третій заповіт геополітичної ідеї ВКЛ: організація системної 
міжнародної оборонної лінії щодо Московії. Тут напрошується 
ще одна історична підказка: ще в ХІV ст. литовські князі зро-
зуміли, що для ефективного протистояння агресивності Мос-
ковського князівства потрібна геополітична співпраця з тюрк-
ськими державами, які б атакували Москву з півдня. Сьогодні 
очевидно, що саме від мобілізації тюркських народів і держав, 
які тягнуться від Кавказу до Сибіру, залежить те, наскільки те-
перішня агресивна Росія буде підважена геополітичною актив-
ністю та демографічними процесами в середовищі цих тюрк-
ських держав та народів. Тому живою ідеєю спадщини ВКЛ є 
підказка провадити з боку всіх держав Середньої Європи, пе-
редусім з боку України, відкриту політику союзів та співпраці 
з  країнами Центральної Азії (Казахстан, Узбекистан, Туркме-
ністан, Киргизстан) для формування в  цьому регіоні нового 
геополітичного візіонерства, яке б відводило їх від совєтської 
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спадщини, будило сильніші національні почуття, орієнтувало 
на окремі цивілізаційні програми розвитку з таким геополітич-
ним проектом, у якому саме тюрки мають бути головною між-
народною силою в Серединній Євразії, а не Росія.

І четвертий заповіт геополітичної ідеї ВКЛ: активна полі-
тика в просторі самої Середньої Європи. Колись чеські гусити 
планували запросити на престол незалежної Чехії великого ли-
товського князя Вітовта, і це була одна з небагатьох ініціатив, 
яка мала по-новому зміцнити цивілізаційну своєрідність Се-
редньої Європи. Сьогодні роль країн із простору колишнього 
Великого князівства Литовського якраз має полягати в тому, 
аби «відтягувати» всі середньоєвропейські держави (від Поль-
щі до Північної Македонії та Болгарії) від однозначної, в чо-
мусь засліпленої орієнтації на Захід, що веде до демографіч-
ного висотування середньоєвропейських народів. Адже вони 
мільйонами покидають свої країни і  виїжджають на багатий 
Захід, занехаюють власну своєрідну культуру, всуціль вестер-
нізуються ментально, втрачають свою оригінальність. А крім 
того, ці держави не усвідомлюють всіх загроз з боку Росії, се-
редньоєвропейські еліти стають пасивними, в усьому поклада-
ються на США й НАТО й відмовляються від активної оборони 
цивілізаційних сутностей Середньої Європи (сьогодні великі 
і впливові проросійські середовища є в Угорщині, Словаччині, 
Чехії, навіть в колись ультра антиросійській Польщі, не кажу-
чи вже про Сербію і Болгарію). Тож ідея країн з простору Вели-
кого князівства Литовського нині полягає в тому, аби мобілі-
зувати й націлити Середню Європу на глобальне цивілізаційне 
протистояння Росії в усіх аспектах міжнародного життя.

Найважливішою в  стратегічному значенні для розвою 
України як цивілізації є причорноморська геополітична зона. 
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Вона має ознаки перспективного і  пріоритетного геополі-
тичного простору нашої держави: тут перетинаються різно-
манітні і велетенські торговельні шляхи, визрівають потенції 
економічні, відкриваються простори для найнесподіваніших 
геостратегічних інтенцій та можливих військових союзів, че-
рез його освоєння Україна перетворюється на супердержаву, 
оскільки морська перспектива дає для цього всі можливості.

Геополітичне становище України після анексії Росією Кри-
му й частини Донбасу послабилося катастрофічно саме тому, 
що це була втрата ключового географічного плацдарму на 
Чорному морі, у просторі, який є надважливим для держави 
Україна в геостратегічному плані. Попри те, що Крим був то-
тально зрусифікований, позбавлений українських політичних 
і  культурних символів, втрата жодного іншого українського 
регіону (крім такого ж великого за площею) не перекреслюва-
ла б геополітичної перспективи нашої держави стати супер-
державою так, як ця поразка у Чорномор’ї. Це відповідь тим, 
хто проголошує «непотрібність» для України Криму як «дена-
ціоналізованого регіону» і говорить про «корисність» анексії, 
бо, мовляв, з ним відійшла й велика частина антиукраїнського 
електорату. На перший погляд така логіка зрозуміла. Але це 
тільки на перший погляд.

Про чорноморську спрямованість української геополіти-
ки говорили ще наші державці доби УНР. Одесит Юрій Липа 
(1900–1944), поет і мислитель, у книзі «Чорноморська доктри-
на» (1942) концептуально доводив, що тільки активна політи-
ка майбутньої української держави на Чорному морі перетво-
рить її на найважливішу державу Середньо-Східної Європи. 
Дмитро Донцов (1883–1873) називав Чорне море «нашим мо-
рем», вкладаючи в  це визначення ідею, яка лежала в  основі 
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 геополітичних стратегій великих морських держав, починаю-
чи від Давнього Риму, який перетворив Середземне море на 
своє «наше море», тобто повністю домінував там.

Зараз українська нація й українська держава, втративши 
такий дорогоцінний Крим, розплачуються життями своїх 
воїнів на фронтах Донбасу і  загальним приниженням за ті 
23  роки безвольної, недержавницької, примітивної і  безвід-
повідальної політики нашої влади, яка нічого не робила для 
українізації Криму й уведення його в простір органічного на-
ціонального буття як невіддільної складової України. Попри 
цей геополітичний удар, який зруйнував кількасотлітні зусил-
ля українського етносу в його нездоланному прагненні пану-
вати на узбережжі Чорного моря, ми сьогодні повинні розу-
міти, що визначальна напрямна нашої геополітики однаково 
мусить бути спрямована на Чорномор’я як на вирішальний 
геостратегічний комплекс для розвитку нашої держави. Тож 
запропонуємо кілька своїх думок про можливі пріоритети 
і принципи цієї геополітики.

Кілька історичних зауваг. Першим трагічним надламом 
у  тисячолітньому змаганні українства за вихід до Чорного 
моря, яке Ю. Липа називав нашим «національним еросом», 
тобто містичним бажанням-стремлінням, була невдала спро-
ба зміцнитися на березі Чорного моря Галицької держави. 
У ХІІ–ХІІІ ст. галицькі князі зуміли розвинути активну укра-
їнську (русинську, за тодішньою термінологією) колонізацію 
на південь вздовж берегів Прута і  Дністра, що заклала пер-
ші цивілізаційні основи для постання Молдавської держа-
ви у ХІV–ХV ст. і обумовила етнічну своєрідність молдаван, 
які постали як етнос на синтезі романо-дакійських і  слов’я-
но-руських етнічних складових. Хоча галичани до берегів 
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Чорного моря дійшли, але через наступну монгольську нава-
лу там не втрималися. Лише нинішнє румунське місто Галац 
(Галич) на березі Дунаю нагадує нам про це історичне зусилля 
як певний заповіт для сучасності.

Другою трагічною спробою українців завоювати жаданий 
південь була наполеглива колонізація степових просторів, 
яка почалася в козацьку добу (ХV ст.) і закінчилася у ХІХ ст. 
Тоді українська історична енергетика втопилася в злощасній 
імперській політиці «єдиновірної і єдинокровної Москви»; як 
фатально переконували себе нещасні малороси: від XVIII ст. 
вона була вдало переведена Москвою в річище її геополітич-
них і національних інтересів, через що на Північному Чорно-
мор’ї постала велетенська держава, системно налаштована на 
асиміляцію й поглинання українського етносу.

Третьою трагічною спробою «охопити» Чорне море була 
несподівано швидка й вдала колонізація українцями Кубані 
й ставропольських степів Передкавказзя, що почалася напри-
кінці ХVІІІ ст. Цю інтенцію знищив комуністичний росій-
ський режим у ХХ ст.

Четверта спроба — це зусилля УНР утвердити нашу дер-
жавність на всьому північному узбережжі Чорного моря, які 
виявилися заслабкими через загальний пацифізм всієї тодіш-
ньої української політичної верхівки.

Усі ці історичні зусилля українства, зрештою, стали підста-
вою для того, що ворожа російська комуністична влада зму-
шена була об’єднати в  кордонах УРСР усі причорноморські 
землі разом із Кримом і частину Приазов’я, хоч і «відрізала» 
від України її східну частину з центром у Таганрозі і величез-
ну Кубань. У вимірі понадчасової геостратегії це був певний 
успіх, адже такі бажані південні степи і берег Чорного моря 
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почали піддаватися поступовій українізації, хоч і з великими 
проблемами і доволі частково.

Сучасні виклики. Суперечним щодо української ідеї і  де-
структивним фактором у ХХ ст. стало те, що всі великі міста 
на чорноморському узбережжі — Одеса, Миколаїв, Херсон, 
Маріуполь, Севастополь, — як і  більшість середніх міст ре-
гіону, сформувалися як російські колонізаційні центри. Вони 
наче відрізали й відрізають українську етнічну масу від Чор-
ного моря, творять штучний бар’єр перед нею. Тому першим 
завданням української влади (якби вона була такою, укра-
їнською) в  умовах незалежності мало стати вироблення спе-
ціальної програми з  українізації цих міст. Наш південний 
морський кордон, цей геостратегічно надважливий простір, 
завжди буде вразливим, допоки в його головних урбаністич-
них центрах пануватиме «рускій мір». Заради утримання цього 
простору українська держава мала б піти на екстраординарні 
дії, наприклад, створити особливі пільгові умови для селян-
ських і фермерських господарств усіх південних областей, що 
сприяло б піднесенню і збагаченню мешканців сіл, серед яких 
явно переважають українці (росіяни становлять значну част-
ку населення лише у великих містах), це об’єктивно повело б 
до збільшення сільського населення у містах, їхньої експансії, 
але вже не як бідних і  соціально принижених заробітчан, як 
то є зараз, а  як заможних, самодостатніх власників-багатіїв, 
які  б з  гідністю посилали своїх дітей вчитися і  жити у  міста 
(слава Богу, українські чорноземи підстави для збагачення да-
ють!). Тож передусім потрібна кардинальна демографічна зміна 
в Причорноморській зоні України, яка б перетворила цей ре-
гіон з потенційно просепаратистського на простір української 
активності й наступальності. Це перша умова.
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У цій ситуації важливим міг би бути фактор заснування но-
вого великого міста-порту, яке б стало епіцентром і генерато-
ром україноцентричних процесів у регіоні, або розбудова яко-
гось невеликого старого міста, але символічного. Таке місто 
мало б втілювати передусім модернізаційні інтенції доби, бути 
«південним обличчям» держави, концентрувати політичні, 
господарські, культурні, інтелектуальні, технологічні потенції 
міста-лідера, яким є, наприклад, Лос-Анджелес на західному 
узбережжі США. Від нього йшли б позитивні стимулювальні 
інтенції до інших великих міст регіону, які самі перебудува-
тися не в змозі через цілковиту вгрузлість у постімперській, 
постсовєтській ментальності. Тобто цілому регіонові по-
трібна кардинальна переміна цивілізаційної парадигми роз-
витку: замість постросійської культури східноєвропейського 
псевдосоціалізму мала б прийти культурна парадигма Серед-
ньої Європи з  її громадянською дисципліною і послідовним 
окциденталізмом. Нове місто мало  б розвернути Україну до 
середньоєвропейського цивілізаційного простору своїми ак-
тивними контактами з його народами і культурами.

У контексті розмови про цивілізаційні основи України за-
уважимо, що вельми важливим фактором ментально-куль-
турної видозміни нашого суспільства є розбудова парафій 
УГКЦ, Церкви, яка налаштована на органічне входження в єв-
ропейський простір. Тому саме українська держава мала б від-
крито посприяти поширенню мережі структур УГКЦ на півдні 
України як надійної запоруки до духовного і  національного 
зміцнення українського суспільства. Просування структур 
УГКЦ на південь, попри наявний значний запит від громад, 
було штучно і  насильницьки зупинено в  1990-ті рр. з  боку 
УПЦ МП, яка використовувала тоді все: свої впливи і зв’язки 
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у владі, через що греко-католикам роками не давали і не дають 
земельних ділянок під церкви, моральний тиск і погрози гро-
мадам, фізичні розправи над унійними священниками з  до-
помогою тітушок тощо. Наразі саме УГКЦ є найнадійнішою 
підставою для про- і  середньоєвропейської трансформації 
українського суспільства, і цьому немає альтернативи.

Якби сучасна українська влада провадила справжню націо-
нальну, націєтворчу внутрішню політику, то мала б неодмінно 
принципово взятися за університети Південної України (а їх 
багато у великих містах регіону — і це його великий потенці-
ал), щоб зробити з них повноцінні центри українського духу 
і культури, оскільки на сьогодні вони переважно є середови-
щами плекання малоросійства і пропаганди російської мови 
та культури. Це також кардинально змінило  б суспільну й 
ціннісну атмосферу в регіоні. Для цього потрібна закоханість 
в український ідеал, тверда воля і принциповість, яких, зрозу-
міло, в нашої політичної еліти немає.

Геополітичний аспект. Загрозливість теперішньої ситуа-
ції на Чорному морі підказує нагально створити спеціальний 
«Чорноморський інститут» (запозичимо назву в легендарно-
го Ю. Липи, який заснував такий інститут у далекі 1920-ті рр. 
у Варшаві, на вигнанні). Така державна установа мала б дія-
ти при урядові України як комплексний стратегічний центр 
аналітики і досліджень для вироблення програм української 
політики в басейні Чорного моря в аспектах розвитку націо-
нальної геостратегії, економіки, військової політики, освітніх 
і  культурологічних програм, торгівлі, мореплавства тощо. 
Інакше кажучи, сьогодні Україні доконче потрібна цілісна 
програма дій на Чорному морі, розрахована на десятиліття 
(очевидно, що змагання за повноцінне утвердження нашої 



Олег Баган УКРАЇНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 97

держави ще тільки-но розгортаються). І, зрозуміло, що така 
інституція мала б бути не черговим профанаторським проек-
том, як якесь НАЗК чи НАБУ, які лише імітують діяльність 
і насправді лише прикривають бездіяльність влади, а держав-
ним органом з особливою стратегічною та ідейною вагою, зі 
суворою системою принципів функціонування. І  очолювати 
її мала б людина відповідного формату: із широким, страте-
гічним баченням міжнародних проблем, з політичним досві-
дом, національно відповідальна. Символічним містом, в яко-
му «Чорноморський інститут» проводив би свої виїзні сесії, 
міг би стати, наприклад, старовинний Білгород-Дністров-
ський — давня твердиня галицьких князів, в якій до сьогодні 
збереглася велична середньовічна фортеця, місто, яке найпов-
ніше виражає інтенцію українського устремління до Чорного 
моря і до Середньої Європи одночасно. До слова, назву цього 
міста з прикладкою «Дністровський», яку додав, за переказа-
ми, особисто Сталін, вже давно пора змінити, усунувши за-
йве нагадування про сталінізм як пікову форму комунізації  
(Аго-о-ов, декомунізатори!).

Оригінальним фрагментом Причорномор’я є Бессарабія 
(давній татарський Буджак), терен між гирлами Дністра і Ду-
наю. Це найменше заселений українцями регіон нашої країни, 
зона, яка з різних причин не була простором нашої органічної 
колонізації. Історично її заселяли спочатку гето-дакійські пле-
мена, які згодом стали основою для румунської нації (і молдав-
ської як її частини), потім, у VIII ст., слов’яни, власне протoу-
країнські племена тиверців. У XIII ст. ця територія відійшла до 
татарських кочовищ. У XIV ст. її завоювало Молдавське кня-
зівство, далі — Османська імперія, яка контролювала ці терени 
Ногайської орди як свого васала. У  1812 р. регіон окупувала 
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Російська імперія, відтак почалася російська колонізація. Про-
тягом 1919–1940 рр. Бессарабія входила до Румунії. Така «стро-
ката» історія обумовила й етнічну строкатість регіону: нині 
тут мешкають великі національні меншини росіян, болгар, 
молдаван (румунів), гагаузів, трохи греків, які сумарно кількіс-
но переважають українців. У більшості всі вони російськомов-
ні і російськокультурні, що обумовлює їхній загальний дуже 
низький рівень української громадянської ідентичності і  є 
проблемою — викликом для нашої держави. У 2014 р. тут були 
спроби розіграти карту сепаратизму. Зараз це відстійно-застій-
на зона «руского мира», яка регулярно дарує нам депутатів-ан-
тиукраїнців типу Антона Кіссе. Звідти ми отримали й такий 
колоритний «подарунок», як експрезидент Петро Порошенко 
(народився у  Болграді). Тож цей регіон потребує, зрозуміло, 
особливої уваги і підходу. І тут важливим фактором став би 
ось цей можливий мегаполіс-порт символічного українського 
значення, яким ми бачимо Білгород-Дністровський. Це єдине 
значне (середнє за розмірами — понад 50 тис. мешканців) мі-
сто в Бессарабії, в якому українці становлять великий процент 
(понад 45%), а  в  усьому Білгород-Дністровському районі їх 
більшість (понад 80% українців). В усіх інших більших містах 
і районах краю — Ізмаїлі, Кілії, Рені, Болграді, Татарбунарах, 
Арцизі — українці перебувають у значній меншості. Лише по-
слідовна українізаторська політика в регіоні, піднесення ваги 
і  звучання Білгорода як центру політичних, культурних, ін-
новаційних, економічних процесів і центру інтелектуального 
життя (майбутнє можливе відкриття в місті 1–2 університетів 
із залученням наукових кадрів з усієї України) можуть зміни-
ти ситуацію на краще. Білгород наче відтягував би ті негативні 
соціальні процеси, які там зараз відбуваються, в український 
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бік. Зрозуміло, тут потрібною була б і послідовна демографіч-
на політика, щоб врешті змінити національний склад регіону. 
Цей перелом мусить статися, бо інакше відкритий настроєвий 
сепаратизм, який там буяє і має загрозливе спрямування із за-
ходу, ніби з тилу, геть розвалить стабільність всього Причор-
номорського регіону, особливо якщо візьмемо до уваги й за-
грози з боку Придністров’я.

Сьогодні Причорномор’я потребує нового ідейно-цивіліза-
ційного центру, нової своєї духової столиці. І таку столицю ще 
треба створити. Саме Білгород з  багатющою історією, який 
стоїть на місці стародавнього грецького поліса Тирас, на бе-
резі чудової великої лагуни в дельті Дністра, наближений до 
простору Середньої Європи, може виконати цю місію. Важ-
ливо, що долина Дністра є продовженням Поділля, себто мі-
сто лежить на середньоєвропейській цивілізаційній плиті, а це 
завжди буде давати йому імпульси відштовхування від євра-
зійських традицій, що для нас є надважливим завданням для 
національного самозбереження. Майбутня можлива розбудо-
ва міста як інтелектуального, інноваційного, управлінського, 
культурного, наукового, торговельного (це  найважливіше, 
бо  ж сказали ще давні елліни, що «торгівля є кров’ю міст») 
центру, який би визначав провідні напрямні розвитку укра-
їнського Чорномор’я, центру однозначно українського за сві-
домістю і культурою та мовою, дало б змогу ніби відтягнути 
в  бік до «української лінії», до Середньої Європи, до зміни 
постсовєтської парадигми інші тенденції в  регіоні. На таку 
інтенцію, зрозуміло, не спроможні інші великі міста Причор-
номор’я, вже названі нами, через свою глибинну пройнятість 
московським духом і постсовєтською ментальністю. Нову ре-
альність можуть творити тільки нові ідеї.
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Другим стратегічним містом регіону мав би стати Маріу-
поль на Азовському морі: це найбільш зрусифіковане велике 
місто Причорномор’я, тут зберігається велика небезпека сепа-
ратизму через наближеність до окупованої частини Донбасу, 
місто має цілком малі українські традиції. Тому його варту-
вало б формувати надалі передусім як передовий технологіч-
ний та інноваційний центр. Потрібна спеціальна державна 
програма розвитку цього мегаполіса як своєрідної «вітрини» 
України. Тобто в місто мали б переводитися всі можливі пе-
редові виробництва, засновуватися нові заводи і фабрики за 
найсучаснішими зразками із залученням світового капіталу, 
створюватися ІТ-центри тощо. Це все потрібно, аби продемон-
струвати сусідам-сепаратистам з Донбасу спроможності і пер-
спективи України і водночас посилити крайній східний фланг 
України. Паралельно мала  б проводити системну роботу на 
утвердження українського духу і культури в місті, наприклад, 
за допомогою спеціально розпрацьованих культурологічних 
центрів, які б займалися поширенням української мови та сві-
домості, дбали про якісне зростання української освіти, ство-
рювали оригінальні мистецькі проекти тощо. Адже очевидно, 
що наша «Просвіта» не те, що не виконала свого історичного 
завдання з утвердження української ідентичності, вона стала 
відразливим і скандально провальним проектом, який більше 
шкодив, аніж будував.

Зміни довкола Криму й Азовського моря, де зараз Украї-
на зазнала жахливої поразки, можуть відбутися тільки після 
того, як наша держава стане справжньою морською супердер-
жавою  — з  великими військовим і  торговельним флотами, 
з потужною системою військових баз і якісних, розвинутих, 
модернізованих портів на чорноморському й азовському уз-
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бережжях, з  модерними кораблебудівними заводами й під-
приємствами морської індустрії, з  освітніми закладами, які 
готуватимуть моряків і  спеціалістів зі сфери мореплавства 
за передовими світовими стандартами, зі спеціальними ін-
ститутами екології моря, з  культурологічними програмами 
розвитку морської свідомості в суспільстві і взаємодії між ци-
вілізаційними морськими просторами (між Балтикою і Чор-
номор’ям, між Атлантикою і Чорномор’ям тощо). Об’єктивно 
Україна належить, за теорією геополітики, до світової геостра-
тегічної системи морських держав, до т. зв. Rymland’у, тобто 
держав, які розташовані на морських та океанічних берегах, 
мають спеціальну жваву ментальність індивідуалізму, схиль-
ні до мореплавства, обміну ідеями, вільних контактів і об’єд-
нані понадчасовими інтересами спільної культури і торгівлі. 
Сьогодні лідерами цього геопростору є США і  головні краї-
ни Західної Європи (Велика Британія, Франція, Італія, Іспа-
нія та ін.), також Канада, Австралія. Тож власне тут, у Серед-
ньо-Східній Європі, наша держава мала  б стати своєрідним 
лідером цього мегапростору як потенційно сильна і розвер-
нута до океанів країна.

Головню передумовою подальшого перспективного роз-
витку українських національних інтересів в басейні Чорного 
моря є тотальна блокада окупованого Криму з боку України. 
Зараз росіяни перетворили півострів на фортецю: туди заве-
зено масу найсучасніших озброєнь, велику кількість військо-
вих, берегова лінія оснащена добротними технічними оборон-
ними засобами. Однак ця фортеця може похитнутися через 
гуманітарні внутрішні дисбалансові процеси. Їх ми можемо 
стимулювати якісною пропагандивною політикою, вправною 
роботою ЗМІ, наполегливою підтримкою кримськотатарсько-
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го національного руху, шляхом технологічної та економічної 
блокади півострова. Усе це повинно робитися за спеціально 
продуманою програмою, яка б враховувала всі нюанси внут-
рішнього життя на півострові господарського, соціального, 
культурного, ментального змістів. Образно кажучи, «рускій 
мір» повинен задихнутися в цій фортеці-пастці.

У цьому контексті надважливою є міжнародна співпраця 
України, бо тільки геополітичні тенденції і  маневри можуть 
кардинально змінити теперішнє для нас несприятливе стано-
вище в Чорноморському басейні. Зараз безпосередньо на бере-
гах Чорного моря розташовані шість держав: Україна, Румунія, 
Болгарія, Туреччина, Грузія і Росія. Дотично у сферу чорномор-
ської співпраці могли б бути залучені ще Молдавія, Сербія (че-
рез Дунай), Македонія, Греція і Вірменія. Ще від 1992 р. існує 
Чорноморське екополітичне співробітництво (ЧЕС) — амор-
фна міжнародна організація, до якої входять названі країни, 
яка нічого не вирішує і нічого не стимулює, принаймні нічо-
го важливого для нашої держави. Тому Україна мала б узяти 
на себе ініціативу створення нової організації міжнародної 
співпраці на Чорному морі без Росії, і  для цього зараз є всі 
підстави формально-юридичного плану, оскільки Росія пере-
буває в міжнародній ізоляції і під санкціями. Така організація 
(назвемо її умовно «Понтійський пакт» — від грецької назви 
Чорного моря «Понт Евксинський») мала  б передусім геопо-
літичну мету й стратегію: бути плацдармом забезпечення ста-
більності на південно-східному рубежі НАТО і  ЄС. У  такому 
форматі і з такою ідеєю «Понтійський пакт» отримав би голов-
не: світове визнання і підтримку, оскільки агресивні дії Росії 
щодо України, нестабільність внутрішня на Північному Кавка-
зі, тертя між Туреччиною і Грецією, конфлікт між Вірменією й 
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Азербайджаном, жорстока війна в наближеній до макрорегіо-
ну Чорного моря Сирії підказують сукупно, що в цій складній 
і напруженій зоні міжнародних протистоянь потрібні додатко-
ві організаційні і дипломатичні «запобіжники».

Сьогодні найбільш послідовну і  принципову антиросій-
ську позицію серед чорноморських держав займає Румунія 
(див. нашу статтю на цю тему: Баган О. Складний сусід: Руму-
нія в  зовнішньополітичній стратегії України». Сайт «Вголос»; 
або ж «Універсум». 2018. № 9–10). Саме ця держава має стати 
головним союзником Києва на південному фронті геополі-
тичних дій. Це достатньо велика країна, яка зараз добре роз-
вивається, має православні традиції, подібний до українського 
менталітет, об’єктивно зацікавлена в успішному і стабільному 
розвитку Чорномор’я як додаткової зони (поряд із напрямком 
ЄС) свого геополітичного й економічного розвитку. Скажімо, 
вартувало б уже стимулювати перетворення великого румун-
ського міста-порту Констанца на міжнародний чорноморський 
центр співпраці, в якому б відбувалися різноманітні економіч-
ні, екологічні, культурологічні і,  зрозуміло, безпекові форуми 
як певна альтернатива до Ялтинських форумів, які організову-
ють «друзі Кремля» і сама Москва. Саме українсько-румунська 
співпраця мала б стати тим мостом до середньоєвропейства для 
українського Причорномор’я, про яке ми сказали вище.

Надійним союзником України є й Грузія, яка має глибокий 
конфлікт із РФ. Наша активність в чорноморському напрямку 
лише посилила б українсько-грузинське зближення. (До сло-
ва, вже настала пора змінити в нашій офіційній мові назву цієї 
країни: замість зневажливо-імперського російського слова 
«Грузія» використовувати її традиційну й органічну самоназ-
ву «Картвелія».) Саме Грузія є вирішальною країною для на-
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лагодження комунікаційного мосту між Чорномор’ям і  Пів-
денною Євразією, Закаспієм, для впливів на регіон Кавказу.

Геополітична позиція Болгарії дещо хистка: ця держава 
є найбіднішою в ЄС, у ній триває масова еміграція на Захід; 
водночас історично, а сьогодні й економічно (присутність ро-
сійського капіталу, участь у  газогінних проектах) вона дуже 
пов’язана з Москвою. Однак вельми сильним є болгарський 
націоналізм, який завжди підказував цьому народові, що по-
трібно змагатися за домінування на Балканах. Не забуваймо, 
що у двох світових війнах ХХ ст. Болгарія, попри свою давню 
«слов’янську дружбу» з Росією, попри участь Росії у відновлен-
ні болгарської державності наприкінці ХІХ ст., воювала проти 
Росії! Тому Софія завжди буде вітати якісь проекти на своїх 
східних кордонах, якщо вони обіцятимуть її державницьке 
і  геополітичне зміцнення. Та й з  очевидних фактів останніх 
років у болгарській політиці видно, що тамтешні політики не 
мають ілюзій щодо відверто імперської політики Кремля.

У Туреччині натомість в останні роки намітилася недобра 
тенденція до зближення з Росією на такій «цікавій» основі, як 
авторитаризм: Реджеп Таїп Ердоган цілковито утвердив свою 
одноосібну владу в державі як напівсултанську, і йому, зако-
номірно, «дуже симпатичним» видається В. Путін; він усвідом-
лює, що недемократизм його влади не дуже подобається Захо-
дові, і тому Анкара дистанціюється від нього. Проте ствердним 
для нас є одне: Туреччина завжди вітатиме ті проекти в про-
сторі Чорного моря, які посилюватимуть стабільність і спокій 
в цьому регіоні, оскільки будь-яка нестабільність однозначно 
ставатиме загрозою для цієї країни, яка має кількасоткіломе-
трову берегову лінію на Чорному морі і водночас має внутріш-
ню багатомільйонну етнічну меншину — курдів, які тільки й 
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мріють про свою бодай автономію, посилення власних позицій 
і постійно тримають в напрузі Анкару. Тож тільки від актив-
ності, перспективності і впевненості української міжнародної 
політики в  чорноморському напрямку залежатиме симпатія 
чи антипатія цієї самовпевненої, сильної і багатої держави.

У розмові про можливий геополітичний «Понтійський 
пакт» ми не повинні забувати, що за сукупною своєю енер-
гетикою — політичною, господарською, культурною, інфор-
маційною, соціальною, торговельною — саме басейн Чор-
ного моря найбільше впливає на регіон Північного Кавказу. 
А  це  — найнестабільніший регіон Російської Федерації, ба-
гатонаціональний (там проживає близько 30 націй і  народ-
ностей), який має давні обрáзи і порахунки з російським ім-
періалізмом: кілька народів Кавказу у  ХІХ–ХХ ст. були або 
цілком, або частково знищені шляхом геноциду й етноциду; 
російсько-чеченська недавня війна ще довго відлунюватиме 
в цілому регіоні; до того ж зараз весь Кавказ переживає ци-
вілізаційну видозміну — більшість його народів, традиційно 
патріархальних, щойно вступили у  фазу модернізації націй. 
Тож діяльність можливого українського Чорноморського ін-
ституту мала б бути спрямована й на розробку систематичної 
пропагандивної політики щодо Кавказу, системи впливів на 
нього. Умовно кажучи, фактор активності «Понтійського пак-
ту» був би глобальним стимулом для цивілізаційної тенденції 
цілого регіону Кавказу в бік Європи, а це об’єктивно виклика-
ло б «розколи» в його стосунках із Росією, яка в усіх аспектах 
є чужою для нього. Логічно, що однією зі складових структур 
Чорноморського інституту мав би бути спеціальний Інститут 
народів Кавказу, який би займався вивченням і підтримкою 
національних рухів кавказьких народів.
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Перспективною могла  б бути і  взаємодія «Понтійського 
пакту» з Вірменією, яка зараз зазнала суттєвих демократич-
них трансформацій. Ця країна перебуває в  певній ізоляції 
через свій конфлікт з  Азербайджаном (його підтримує Ту-
реччина — майже однонаціональна з  ним і  єдиновірна) і  є 
залежною від Росії через військову підтримку тої та її газові 
«вливання» в економіку Вірменії. Зараз намітилося порозу-
міння і  зближення Вірменії з  Грузією (Картвелією). Таким 
чином через її чорноморські порти Єреван віднаходить для 
себе вихід на прямі контакти із Заходом. Саме територія 
Грузії може стати зоною стабільних торгово-економічних 
зв’язків Вірменії з європейськими країнами. Тобто активний 
і значущий «Понтійський пакт» — це шанс на вихід із її за-
давненої ізоляції.

Фактор Туреччини на Чорному морі вирішальний у бага-
тьох аспектах. Для України він може стати ще й фактором 
впливу на всю євразійську геополітику. А  саме: на сьогодні 
через бездарну зовнішню політику і ліниву дипломатію Укра-
їна поступово втрачає свої впливи і значення в Середній Азії 
(Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменія і Таджикис-
тан); водночас ці країни є вельми важливими в підважуван-
ні геополітичної ролі Росії в Євразії, оскільки вони можуть 
орієнтуватися на Туреччину і Близький Схід загалом і бути 
провідниками китайських цивілізаційних і  господарських 
впливів. В  останні роки Москві вдалося різними засобами 
(політичний тиск, військова співпраця, хитрі нафтово-газо-
ві угоди, економічні пропозиції, старі диктаторсько-управ-
лінські зв’язки) надійніше «пришпилити» до себе ці слаб-
кі в  багатьох аспектах держави, а  це об’єктивно послаблює 
міжнародне становище України, бо Росія виступає перед нею 
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у вигляді суперімперії з мегагеополітичними впливами. На-
томість ближча співпраця з  Туреччиною, яка є неформаль-
ним лідером в тюркомовному світі (до нього належать, крім 
названих країн без Таджикистану, ще Азербайджан і добрий 
десяток більших і менших народів Росії — татари, башкири, 
чуваші, калмики, буряти, якути та ін.), може стати для Укра-
їни засобом до повернення у цей стратегічно важливий гео-
політичний простір. Стабільний простір Чорного моря, його 
економічна і торговельна мобільність, співпраця з Туреччи-
ною, впливи на Кавказ — усе це фактори для того, щоб розви-
вати ширший і продуктивніший діалог із країнами Середньої 
Азії і бути стимулом для тюркомовних народів Росії в їхньо-
му національному зростанні.

Мусимо пам’ятати, що Росія послабить свій тиск та екс-
пансію в Чорному морі тільки за однієї умови: коли вона отри-
має низку внутрішніх системних політичних проблем у вигля-
ді міжетнічних конфліктів, кризи влади, соціальних зіткнень, 
коли почнуться суттєві процеси її дезінтеграції.

Як бачимо, Чорноморський регіон потенційно має великі 
можливості і перспективи для розвитку українських геостра-
тегічних інтересів, попри його теперішню викличність для 
нашої держави. Потрібні лише широке геополітичне мислен-
ня, національна наполегливість, скрупульозність, відданість 
і принциповість у роботі. Загалом, цілком «дрібні» речі, якщо 
дивитися на них з  історичної ретроспективи. Та саме цих 
«дрібних» рис завжди не вистачало і не вистачає всім україн-
ським владам часів незалежності.

У 1929 р. Д. Донцов, роздумуючи над тим, щоб перемінити 
і зробити сильним національний український характер, ствер-
джував, що українцям бракує духу американізму (есе «Дух 
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американізму»). Лише він міг створити з млявої, плебейської, 
м’якотілої селянської маси націю експансивну й творчу. Під 
«американізмом» ідеолог націоналізму мав на увазі вічний дух 
героїки і  динаміки, який двигтів серед арійських народів як 
їхня особлива схильність до завоювання просторів і творення 
величних цивілізацій. Цей «американський дух», спираючись 
на думки французького філософа Алексіса де Токвіля, він опи-
сував так: «Хто хоче зрозуміти американця, має збагнути не-
переможну принаду величезних просторів… Тут живуть серед 
вільного повітря. Міста будуються і заселяються дуже швидко. 
Виростають фабрики і  скоро чорніють від диму… Колоністи 
перших років кидають Атлантику й вирушають до центру й на 
захід. Сі люди покинули свою першу вітчизну, шукаючи кра-
щого; покинули й другу, шукаючи ще ліпшого. Бажання до-
бробуту стало в них пристрастю, шалом, але таким, який через 
заспокоєння тільки ще збільшується. Вони порвали зв’язки, 
що лучили їх з рідною землею… Найбільш осілі власники-хлі-
бороби піддаються сьому авантюрницькому потягові в далину. 
Се створює атмосферу, важко зрозумілу для нас, так прив’яза-
них до своїх хат, церков, полів та річок. Для них мігрування ста-
ло потребою, стало певного роду азартною грою, в якій вони 
 люблять — не знати, що більше — зворушення чи виграш.

Се, що жене їх уперед, — се є ідея нового (курсив наш. — О. Б.), 
все сполучена разом з ідеєю ліпшого.

Неможливого янкі не знає. Неможливе — се лиш, чого досі 
не пробувалося. І він дійсно пробує. Все! Серед американців 
не тяжко знайти таких, що спершу були хліборобами, потім 
адвокатами, комерсантами, нарешті лікарями. Під возом і на 
возі, охоплені все одною ідеєю, що палить серце і в нервовім 
напруженні тримає мозок.
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Американець прив’язаний до дібр сього світу так, ніби був 
переконаний, що ніколи не вмре. А гонить за ними так, наче б 
боявся, що вмре, заки встигне ними натішитися.

…Сей нерв життя не покидає янкі в  жодній царині його 
різнорідної активности.

Той американський неспокій і  жадоба перевищити всіх 
і вся, який кітлував у перших емігрантах, у борцях за незалеж-
ність, є й у сучасних їхніх нащадках — нібито таких різних, 
а в суті речі таких подібних до своїх предків».

Цей роздум великого чоловіка спав нам на гадку тому, що 
зараз українство перебуває в  тій ситуації, з  якої його може 
врятувати ось такий шал «американського духу», ось таке го-
ріння спрагою здобувати простори, долати перешкоди, ламати 
суперечності і рватися до моря. Описана нами програма дій 
на Чорному морі може видаватися «фантастичною», «утопій-
ною», «несумірною з  можливостями українського народу» 
тощо. Збудувати нове місто, переламати демографічну ситу-
ацію в макрорегіоні, мілітаризувати країну — це, зрозуміло, 
фантастичні речі для малороса. Настільки фантастичні, що 
він ладен проголосити божевільним того, хто пропонує таке. 
Той, хто століттями полохливо сидів по хащах і болотах, хова-
ючись від татар, хто животів на засмічених узбіччях імперій, 
хто звикся з ментальністю слуги і раба, безумовно, не зробить 
і кроку до означеної нами мети. Та ми віримо в цілком іншу 
українську людину, людину, що тільки-но народжується, що 
твердо стала на фронтах Донбасу і відбила підступний випад 
Імперії Зла.

Сьогодні Чорномор’я — наш заповіт. З  ним вирішується 
доля нашого майбутнього. А майбутнє творять не малі і по-
ступово-часткові діла, а діла величні й світло-будівні!
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УКРАЇНСЬКА МОВА В ПАСТЦІ  
АНГЛОВАРВАРИЗАЦІЇ:  
ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, СУТЬ

Що чуже, то наше.
А що наше — нам же й чуже.
Наша доля вража
Нас доріже нашим ножем.
В. Стус

Проблема чужомовної лексики в тканині своєї мови — це фо-
кус етнопсихологічної, суспільно-політичної і власне мовної 
проблематики. Кульмінаційні історичні процеси неминуче 
виявляють себе через чужі мовні засоби, що показово сиг-
налізують про ідеологічний напрям розвитку суспільства. 
Чимало дослідників працювали над проблемою запозичення 
англізмів, зокрема Я. Голдованський, Я. Жлуктенко, Б. Аж-
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нюк, П. Селігей та ін 1., проте, на нашу думку, сьогоднішня 
англіїзація — це варваризація лексичної системи української 
мови.

Об’єктом нашого аналізу є безпрецедентна хвиля англіїзації 
як глобального явища, що в нашому післятоталітарному, піс-
лягеноцидному й національно ослаблому суспільстві містить 
реальні загрози для лексичної структури мови і ментальності 
українців. Ще не подолавши понад трьохсотлітній натиск 
російської мови під гаслом інтернаціоналізації, українці по-
трапили в пастку глобальної англіїзації. Перше двадцятиліття 
третього тисячоліття — це вибух англізмів в українській мові, 
про що ми вже зазначали в нашій розвідці двадцятилітньої 
давнини 2.

Предметом нашого локального аналізу є позамовний і вну-
трішньомовний освітній контекст процесів англіїзації. До 
позамовного контексту належать державна політика щодо 
англіїзації навчально-наукового процесу, до внутрішньомов-
ного — некерована лавина англізмів в освітньому дискурсі. 
За основне джерело використання англізмів беремо базову 
інтернет-сторінку Міністерства освіти, науки та інновацій 
(нововведень) 3.

1 Голдованський Я. Лексичні англізми як етимологічна група в системі 
мови-реципієнта // Мовознавство. 1981, № 2; Жлуктенко Ю. О. Укра-
їнсько-англійські міжмовні відносини. Київ, 1964; Ажнюк Б. Мовні 
зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мовознавство. 2001. № 3. 
С. 48–54.

2 Фаріон І. Англомовний наступ в  українській дійсності // Сучасність. 
2000. № 3. С. 150–156.

3 Міністерство освіти і науки. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення 
4 березня 2020 р.)
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 Позамовний соціолінгвальний  
контекст англоварваризації

Не існує поки що іншого способу суспільно-політичного 
розвитку, як два фундаментальні рухи: відцентровий і  до-
центровий. Ці рухи повсякчас перебувають межи собою 
в  постійному протиборстві з  більшою чи меншою напру-
гою спалаху чи згасання. Їх запаковують у  різні суспіль-
но-політичні терміни на зразок інтернаціоналізм, глобалізм, 
космополітизм, універсалізм на противагу до націоналізму 
(етнонаціоналізму), зреалізованого через тожсамість, само-
бутність, унікальність. Один із мовознавців винайшов навіть 
м’яку форму протиставлення, завуалювавши націоналізм 
у «деколонізацію»: «Деколонізація й глобалізація — різновек-
торні явища, що в  багатьох аспектах протистоять одне 
одному. Деколонізація пов’язана з утвердженням національ-
ної ідентичности» 4. Насправді, все, що поміж цими проти-
борчими фокусами, — гібридизм або ж демолібералізм.

Початок третього тисячоліття впродовж його двох десятків 
у нашій мовно-політичній реальності — це одночасне проти-
стояння навального старого інтернаціоналізму московського 
розливу й нового, американсько-англійського глобалізму 
з порівняно слабким сьогодні українським націоналізмом, що 
постійно підлягав системному й жорсткому знищенню що-
найменше від базової політичної праці Миколи Міхновського 
«Самостійна Україна» (1900 р.) з її основним мовно-політичним 
посилом: «Усюди й завсіди уживай української мови. Хай ні 
дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою 
4 Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мово-

знавство. 2001. № 3. С. 48.
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чужинців-гнобителів» 5. Тому логічно, що колишні прихильники 
московської інтернаціоналізації сьогодні стали прибічниками 
англомовної глобалізації, вбачаючи в її супротивниках давно 
відоме ще від початків ХIХ ст. «хуторянство» з «етнографіч-
ними та ідеалістичними мотивами», що «не мають виразної 
перспективи на успіх» 6. Проте нам не йдеться про аксіоматичну 
потребу вивчати іноземні мови, зокрема ті, що набувають осо-
бливого поширення в певні історичні періоди, не йдеться про 
неминучість запозичень у кожній мові, а про їхню рівновагу 
й засадничу першорядність свого, питомого на противагу до 
позиченого, чужого. Натомість сьогоднішній стан напливу 
англізмів в українську мову — це «хворобливе явище» або ж 
«симптоми денаціоналізації певних прошарків нації» 7.

Події Майдану 2014 року, які свободівець Юрій Сиротюк 
назвав Революцією Гідности, мимоволі запустили процеси 
некерованої, а відтак системно запроваджуваної англіїзації 
як глобалізації, хоч завдання Майдану, принаймні його ядра, 
полягали в утвердженні самостійної національної Української 
Держави всупереч новій московській експансії та космополі-
тичним тенденціям. Заявлений европейський вектор України 
перетворився в співжиття гібридного гасла «єдина країна — 
єдіная страна» і масованої англіїзації освіти та науки на чолі 
з післямайданним міністром С. Квітом. Замість інтернаціо-
налізатора-московізатора Д. Табачника суспільство отримало 
глобаліста-англіїзатора С. Квіта.
5 Міхновський М. Самостійна Україна. Київ: Діокор, 2002. С. 9.
6 Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мово-

знавство. 2001. № 3. С. 54.
7 Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші 

лінгвістичні студії. Київ: Темпора, 2012.С. 70.
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Саме С. Квіт спершу скасував обов’язковість української 
мови та історії України у вишах (наказ N1392 від 25 листопа-
да 2014 р.), а потім видав Наказ «Про затвердження Порядку 
присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам» (від 14.01.2016) з особливими перевагами для 
англійської мови 8. Натомість окружний адміністративний суд 
міста Києва (рішення N826/11279/16 від 7 вересня 2016 року) 
постановив вилучити з цього «реформаторського» Порядку 
присвоєння вчених звань пункти, що стосуються: а) обов’яз-
кового 10-річного стажу для здобувачів звань, б) наявності 
трьох обов’язкових публікацій у виданнях, включених до 
міжнародних глобалістських наукометричних баз Scopus або 
Web of Science, в) отримання сертифікату, що підтверджує 
рівень знання англійської мови на рівні В2.

Проте після рішення суду ми отримали майже ті самі при-
писи від наступного міністра-«реформатора» Л. Гриневич 
відповідно до наказу МОН від 6 лютого 2017 року N174: 1) не 
менше, як одна публікація в наукометричних базах Scopus або 
Web of Science для звання доцента і не менше, як дві публікації 
для звання професора; 2) той самий сертифікат рівня не нижче 
B2 з мов країн ЕС або не менше 10 англомовних праць у тій 
самій базі Scopus або Web of Science 9.

8 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і  на-
уково-педагогічним працівникам. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0183–16/paran69 (дата звернення: 11 січня 2020).

9 Суд зобов’язав МОН змінити вимоги для отримання вчених звань 
професора та доцента. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-
society/2188487-sud-zobovazav-mon-zminiti-vimogi-dla-otrimanna-
vcenih-zvan-profesora-ta-docenta.html (дата звернення: 11 січня 2020).
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Наголосимо, що нещодавно створена і слабо апробована 
монополістична наукометрія баз Scopus (власник американ-
сько-голландське видавництво Elsevier зі штаб-квартирою 
в Амстердамі та Філядельфії) або Web of Science (власник 
промовисто завуальований 10) виросли з американських гран-
тів задля контролю за науковими дослідженнями (на зразок 
системи керування наукою в СРСР) і тісно прив’язані до групи 
транснаціональних бізнес-корпорацій. Як свідчить низка нещо-
давніх публікацій, світову наукову спільноту турбують спроби 
панівних верств названих держав підпорядкувати своїм потре-
бам наукові досягнення вчених різних країн, а монополістичну 
наукометрію бази Scopus «можна назвати екстрактивним 
інститутом глобальної політики, що гальмує розвиток нау-
ки». Саме відсутність свободи, зокрема академічної і мовної, 
і зосередження важелів впливу в англомовних бізнес-групах 
породжує основне гальмо в розвиткові національної науки 11.

Видавництво Elsevier має горезвісну історію виступів 
проти свободи і відкритости наукових публікацій з єдиною 
метою: зберегти монополію на ринку видавничих послуг на-
укової літератури як свій надійний бізнес. Зокрема, «у США 
Elsevier підтримували низку законопроектів, що обмежували 
вільний доступ до наукових публікацій, включаючи Закон про 
дослідницькі роботи (Research Works Act), зробивши численні 
фінансові пожертвування членам Палати представників Кон-

10 Web_of_Science. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 
6 березня 2020 р.).

11  Кортунов О. В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів 
зарубіжних концепцій. Київ: Університет економіки та права «КРОК», 
2012; Аджемоглу Д., Джеймс Робінсон. Чому нації занепадають: похо-
дження влади, багатства та бідності. Київ: Наш формат, 2016. С. 9.
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гресу США. Завдяки цим крокам вдалося ускладнити доступ 
громадськості до знань та уповільнити просування ініціа-
тиви Відкрита наука, що не принесло вигоди нікому, окрім 
Elsevier» 12. Проте найцікавіше, що Еврокомісія, узявшись за 
очікуваний так званий Відкритий доступ до всіх наукових 
публікацій до 2020 року, уклала субконтракт саме з Elsevier, 
що й надалі узалежнюватиме науковців і в кар’єрному зрості, 
й у пропагуванні своїх наукових знань та здобутків. Тобто 
мегакорпорація абсолютно монополізувала й український 
ринок науки, показово заблокувавши публічний вихід так 
званих наукометричних українознавчих студій, і зокрема 
українською мовою. На тлі цього глобалістського тиску ціл-
ком знехтувано українське законодавство, себто ст. 46 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», де 
гарантовано науковцеві свободу поширення своєї наукової 
творчости, про що йдеться також у 34 і 54 статтях Консти-
туції України.

Проте не всі науковці змирилися з таким глобалістським 
примусом до публікування в базі Scopus або Web of Science 
та застосуванням так званих наукометричних показників. 
Зокрема, на 19-й Міжнародній конференції з наукових та 
технологічних індикаторів ухвалено Лейденський маніфест (м. 
Лейден, Нідерланди, 3–5 вересня 2014 р.), де наголошено на 
хибності числових індикаторів в оцінці наукових знань, що аж 
ніяк не можуть бути застосовані до всіх контекстів, передусім 
гуманітарних наук, а також публікування статей англійською 
мовою як передумови якісного дослідження:

12 Теннан Дж. Elsevier руйнує відкриту науку в Европі. URL: http://www.
golos.com.ua/article/304880?_utl_t=fb (дата звернення 8 січня 2020).
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п. 1. «Фахівці, що проводять оцінку наукової діяльности, 
не повинні піддаватися спокусі перекласти при-
йняття рішень на числа. Індикатори — не заміна 
інформованому судженню»;

п. 2. «дослідження, що розширює границі наукового знан-
ня, відрізняється від дослідження, зосередженого на 
пошуку рішень суспільних проблем …жодна модель 
оцінки не може бути застосована до всіх контек-
стів»;

п. 3. «у багатьох країнах світу висока якість науко-
вого дослідження прирівняна до публікації англій-
ською мовою. <…> Такого роду упередженість ство-
рює особливі проблеми в суспільних та гуманітарних 
науках, де дослідження в більшій мірі регіонально та 
національно обумовлені» 13.

Як слушно зауважує О. Попович, не йдеться навіть про 
те, що без україномовної наукової літератури неможливий 
розвиток української наукової термінології, отже, і розвиток 
української мови, про що так багато говоримо, а робимо 
цілком супротивне 14. Натомість наші місцеві «глобалізато-
ри» готові й чоло розбити на догоду англомонополістові. 

13 Лейденский манифест для наукометрии. URL: http://sociologos.net/
node/484 (дата звернення 1 березня 2020 р.)

14 Попович О. С. Наукометричне невігластво (щодо манії бюрократій 
запровадити цифрове оцінювання науки). URL: https://un-sci.com/
ru/2020/02/06/naukometrichne-neviglastvo-shhodo-mani%D1%97-
byurokratij-zaprovaditi-czifrove-oczinyuvannya-nauki/?fbclid=IwAR3VO-
xy7krP4mnobERRFQjtQUEHNDbvzrN4RgVRolYOVUd069skve88NRw 
(дата звернення 1 березня 2020 р.)
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Зокрема, викладачеві вишу за статтю англійською мовою 
в його персональному рейтингові в базі Scopus або Web of 
Sciece нарахують 250 балів, а своєю, рідною — 150. Публіка-
цію у фахових виданнях України державною мовою оцінять 
лише у 80 балів.

Ще більше цієї наукометричної «сили» та інтеграції в світ 
маємо, коли за монографію державною мовою науковець у своє-
му рейтингові отримає всього лиш 40 балів, а за навчальний 
посібник чи підручник для студента — аж 30, тоді як за анг-
ломовне видання наплюсують 80 балів. Викладання курсу 
англійською мовою теж має преміальне заохочення в розмірі 
однієї мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що відповідно 
до Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 
1983 року доплачували російським філологам 15% за «обру-
сєнія края» в сільській місцевості і селищах міського типу 15. 
Це дало неабиякі результати — сьогоднішню війну в Україні, 
натомість суцільна гіпертрофована англіїзація неминуче при-
зведе до вимивання з України цінної робочої сили й занепаду 
України як самостійної держави через нездатність вибудувати 
питомі пріоритети в системі освіти і науки.

Серед абсурдно глобалістських приписів щодо наукової 
статті є вимога подавати список використаної літератури 
в латинській транслітерації, назви джерел перекладати анг-
лійською мовою, долучати анотацію та реферат англійською 
мовою і, як вершина інтернаціонального малоросійства, — 
писати анотацію ще й російською мовою. Серед виняткового 
угодовства в університетських Вісниках виникли запросини 
друкувати статті англійською мовою безкоштовно, а своєю, 
15 Лизанчук В. Геноцид. Етноцид. Лінгвоцид української нації: хроніка. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. С. 184.
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державною — на платній основі… Відтак отримуємо гриму-
чу суміш московського інтернаціоналізму та англомовного 
глобалізму в окремо взятому науковому мікротексті чи збір-
никові як символі власної наукової залежности, вторинности 
і неспроможности.

Чи є ще показовіша форма приниження свого? Натомість 
жодної підтримки чи переваг у науково-освітній царині для 
державної української мови, що, з огляду на це, перестає бути 
і матрицею, і основним інструментом творення наукового 
стилю української мови, а отже, операційною системою ду-
мання нації. Таким способом питомий науковий потенціял 
нації перервано в час її найбільших потреб і можливостей. 
Крім того, відповідно до указу С. Квіта, почалося масове ско-
рочення годин викладання предмета українська мова профе-
сійного спрямування у вишах разом із закриттям відповідних 
катедр. І найосновніше: яка нам користь із тих публікацій, 
яких не бачить власний народ? Для кого ми, науковці, це все 
творимо і пишемо? Чи не для сили і зростання власної дер-
жави й задля ширення наших ідей посеред нас? Чи не задля 
виховання національно свідомих та інтелектуальних молодих 
людей, що вкладатимуть свій здобутий хист у свою державу, 
а не працюватимуть у наймах на чужинця? Чи потрібно інте-
груватися у світ, не піднявши статусу власної науки всередині 
країни і не виховавши свідомих громадян? Виходить, що ціна 
інтегрування в науково-освітній глобальний дискурс — це 
втрата власного національного обличчя.

Понад то, саме за таких непевних і загрозливих обставин 
навальної англоварваризації в Україні ухвалюють протекціо-
ністські базові й профільні закони: «Про забезпечення функці-
онування української мови як державної» (25.04.2019) і закон 
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«Про освіту» (09.08.2019) 16. У статті 21 («Державна мова у сфері 
освіти») мовного закону і статті 7 («Мова освіти») освітнього 
закону виписано тотожні формулювання: «держава сприяє ви-
вченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської 
мови, в державних і комунальних закладах освіти» (ст. 21, п. 4; 
ст. 7, п. 3), а також «у закладах освіти відповідно до освітньої 
програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін 
двома чи більше мовами — державною мовою, англійською 
мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу» 
(ст. 21, п. 5; ст. 7, п. 4). Ще далі в просуванні англійської мови 
йдеться у статті 22 мовного закону («Державна мова у сфері 
науки»), де наукові видання можна публікувати державною 
мовою, англійською мовою та/або мовами Европейського 
Союзу (п. 2), захищати дисертації державною мовою або анг-
лійською (п. 3, 4) — себто в науці український закон пропо-
нує українсько-англійську двомовність, що не працюватиме 
на зміцнення українськомовного наукового дискурсу. Так 
можна і скотитися до радянського припису 1976 року писати 
дисертації винятково російською мовою, а за теперішньої 
тенденції — англійською.

Від 2016 року в Законі України «Про державну службу» 
(ст. 20, п. 2.1.) поряд із державною мовою для посад категорії 
А державних службовців обов’язковим є «володіння іноземною 
мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи» 17.

16 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704–19 (дата звер-
нення 8  січня 2020); Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2145–19 (дата звернення 8 січня 2020).

17 Закон України «Про державну службу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/889–19 (дата звернення 3 березня 2020 р.)
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Мабуть, не збагнути сучасним ліберальним законотвор-
цям мовного імперативу від видатного науковця, що входив 
до трійці видатних фізиків світу на межі ХIХ і початку ХХ 
століття, Івана Пулюя: «Коли наше слово піднесеться до ви-
сокостей науки, тоді матиме наш вбогий народ твердиню, 
котрої не преодоліє жодна сила. Народ без науки вищої між 
народами те, що людина-неука між людьми ученими» 18. За-
уважу, що в альтернативному мовному законі, ініційованому 
політичною партією ВО «Свобода», «Про функціонування 
української мови як державної та порядок застосування 
інших мов в Україні» (19.01.2017 р.) йдеться про мову науки 
винятково державною мовою, а «інформація про результа-
ти фундаментальних та прикладних наукових досліджень 
може бути перекладена та опублікована іноземною мовою» 
(ст. 28, п. 4) 19.

Чи не найпоказовішим навчальним закладом із «передови-
ми» методами англіїзації, які можна лише порівняти з москво-
мовною інтернаціоналізацією, є Києво-Могилянська академія, 
яку донедавна очолював той самий С. Квіт. Як повідомили 
мене студенти з цього вишу, «…характерна ознака, без якої 
Могилянка була б зовсім не Могилянкою — це дві робочі мови 
(українська та англійська) на всіх рівнях навчальної та наукової 
діяльности. Здавалося б тут немає нічого поганого, навпаки, 
це розвиток, знання іноземної мови, вдосконалення володіння 

18 Фаріон І. Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя). Львів: 
Видавництво Львівська політехніка, 2017. С. 84.

19 Закон України «Про функціонування української мови як держав-
ної та порядок застосування інших мов в Україні». URL: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4DH00A.html] (дата звернення 8  січня 
2020).
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англійською мовою, можливість отримати гарну посаду та 
й інші дурні ліберальні повчання, які керівництво Академії 
намагається нав’язати студентам. Проте вони давно вже 
загралися. І то так, що це може призвести до заміщення та 
заміни українських слів англійськими на український манер. 
Ці студенти паплюжать українську мову, вживаючи “модні 
слова” на кшталт “кейси, івенти, дівайси” та інше, вважаю-
чи себе крутими творцями гібридної моди і мови. Тобто для 
студента-могилянця стало вже нормою заміняти українські 
слова англійськими у повсякденному житті. У Могилянці, як 
у “патріотичному” виші, пропагують антиросійські гасла, 
пропонують повністю відмовитися від вживання російської, на-
томість активно вживають англійські замінники українських 
слів і це вважають за цілком нормальне. Подвійні стандарти, 
чи нам набридло бути московською колонією і ми вирішили 
перейти на новий рівень, ставши «модерною, модньою — анг-
лійською»? 20 Ці справедливі й обурливі слова показово ілюструє 
одне з оголошень в Києво-Могилянці ще від 17 лютого 2000 
року: «До уваги студентів II курсу! Deadline подачі курсових 
робіт — 24 лютого. Початок захисту 29 лютого. Goodluck. 
Адміністрація» 21.

Такий стан із суцільною англіїзацією як модною тенденцією 
неабияк підсилений мовною політикою найвищих державних 
посадовців: 2016 рік президент України П. Порошенко, діти 
якого не володіють або дуже погано володіють державною мо-
20 Фаріон І. Студенти Могилянки проти англоманії і  чужинства. URL: 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/59b74e05baac5/, 12.09.2017 
(дата звернення 8 січня 2020 р.)

21 Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мово-
знавство. 2001. № 3. С. 50.
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вою 22, проголосив Роком англійської мови 23. Звісно, що в цьому 
немає нічого поганого, якби поряд були вжиті належні заходи 
для посилення статусу державної української мови: «Протягом 
Року за підтримки Адміністрації Президента, Міністерства 
освіти та науки України, Міністерства закордонних справ 
в Україні, Посольства США в Україні, Британської Ради та 
інших партнерів ініціатива Go Global реалізувала проєкти, 
завдяки яким вдалось здійснити глобальний поворот України 
у сторону великого світу». Як бачимо, лексичні одинці з цієї 
цитати на зразок неадаптованого Go Global та «глобальний по-
ворот» промовисто сигналізують про вектор розвитку нашої 
національно ще не зміцнілої країни. Більшість цих проєктів 
здійснено саме в системі освіти, як-от: літні мовні табори Go 
camp, дні Шекспіра водночас у 60 школах, перегляди англо-
мовних фільмів, підвищення кваліфікації вчителів та ін 24. 
Ці заходи мали б винятково позитивну оцінку, якби наше 
суспільство не перебувало в стані війни з Російською Федера-
цією, мова якої щоразу ширше покриває Україну, збільшуючи 
таким способом територію окупації. Саме дисбаланс між дер-
жавною українською мовою та засиллям як не російської, то 
англійської викликає обґрунтовану тривогу про самостійність 

22 Син патріота не знає української мови? URL: https://vgolos.com.ua/news/syn-
patriota-ne-znaye-ukrayinskoyi-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-
synom-poroshenka_1040253.html (дата звернення 4 березня 2020 р.)

23 Указ Президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Ро-
ком англійської мови в  Україні». URL: https://www.president.gov.ua/
documents/6412015–19560 (дата звернення 3 березня 2020 р.)

24 Что было сделано в истечении Года английского язика: итоги 2016. URL: 
https://nv.ua/ukraine/goglobal/chto-bylo-sdelano-v-techenie-goda-anglijskogo-
jazyka-itogi-2016–330314.html (дата звернення 3 березня 2020 р.)
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нашої української перспективи й місце України на світовій 
політичній шахівниці.

Прикметно, що наш знаменитий композитор Микола Лисен-
ко в одному зі своїх листів зауважує, що поширення англійської 
мови випливає винятково зі ставлення носіїв до своєї мови, 
їхньої гідности та самодостатности — звідси сила й авторитет 
їхньої держави: «…англичане, хоть ты его зарежь, не будет 
иначе говорить, как по-английски, где бы то ни было. До чего 
этот уважаемый народ сумел высоко поставить себя среди 
других национальностей и заставить уважать свою рідну 
мову, что даже в консерватории для них был переводчик речи 
[…] англичанам, верно, будут и лекции читать по-английски, 
бо они ни в зуб не знают никакого языка, так же как и весьма 
редкий немец за исключением своего» 25. Великобританія за рів-
нем вивчення іноземних мов посідає останнє місце в Европі 
(0,9 іноземної мови на учня), компенсуючи це глобальним 
експортом своєї мови, що приносить їй щорічно 6 мільярдів 
чистого доходу 26.

Натомість за нашими шкільними програмами, починаючи 
з 5–9 класу української мови на тиждень 2 години, інозем-
ної — 3, в 10–11 класах по 2 години і української, і англійської, 
а коли йдеться про профільні предмети, то української мови — 
4 години, іноземної мови — 5 годин та ще й мови корінного 
народу і нацменшини — 5 годин 27…

25 Лисенко М. В. Листи / Авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. Київ, 2004. С. 23.
26 Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація. Дрогобич, 2012. С. 97.
27 Типові освітні програми для 2–11 класів. URL: <https://mon.gov.ua/

ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-
programi-dlya-2–11-klasiv> (дата звернення 11 січня 2020 р.).
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Внутрішньомовний контекст 
англоварваризації

Запозичення лексики з  однієї мови іншою — загальномов-
на універсалія, що зумовлена низкою основних чинників:  
а) потребою в поповненні чи створенні лексико-семантичної 
групи, що відсутня або неповна в  мові-вбирачеві в  певний 
історичний період (наприклад, у  сфері техніки: ноутбук, 
пейджер, файл, айфон); б) термінологічною обмеженістю 
запозиченого слова, наприклад ноу-гау «у міжнародних 
торгово-економічних відносинах обмін науково-технічною 
документацією, новітньою технологією, фахівцями»; в) по-
требою в семантичному обмеженні питомого слова, напри-
клад грант «дар, офіційне подання, дарчий акт, безвиплатна 
позика, стипендія» 28.

При неминучих процесах запозичень визначальним для 
самозбереження і самобутности кожної мовної системи є 
закон рівноваги чужих і питомих слів, що полягає в таких 
основних принципах:

а) фонетичній, словотвірній і  граматичній адапта-
ції («припасуванні», «принатуренні» 29) запозиче-
них слів, унаслідок чого їхнє непитоме походження 
встановлюється тільки з допомогою етимологічного 
аналізу;

28 Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в 2-й 
пол. ХIХ – на поч. ХХ ст. Харків, 1985. С. 60.

29 Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші 
лінгвістичні студії. Київ: Темпора, 2012. С. 65.



126 І  НАЦІОНАЛІЗМ І ГЛОБАЛІЗМ

б) заміною запозичених слів синонімами, створеними 
на власному ґрунті;

в) своєрідністю запозичених слів, що усуває синонім-
ність;

г) етнокультурною потребою запозичувати саме по-
няття разом зі словом 30.

У разі порушення закону рівноваги чужих і питомих слів ви-
никає явище варваризації (очуження) як антикультурного 
процесу, що виходить за межі реальної потреби позичати 
і називати та перетворює мову-вбирача в суржик чи в мака-
ронічну мову. Водночас варваризація — цей некультурний 
стан існування мови — є політичним явищем показового са-
моприниження і неспроможности використовувати можли-
вості своєї мови. Як зауважує Ю. Шевельов, «до численного 
позичання чужих слів може приводити також політичний 
тиск» 31, що ми сповна спостерігаємо за теперішнього гло-
бально-національного протистояння.

Основна причина сучасних масованих, навальних запозичень 
як варваризації полягає в суспільно-психологічному чинникові. 
Носій на підсвідомому рівні визначає перевагу чужої мови над 
своєю, злегка й безперешкодно піддається чужому впливові як 
моді, тенденції чи престижу. Для нього чуже слово є способом 
підвищення самооцінки й самоутвердження, себто він розу-

30 Історія української мови. Лексика і фразеологія. Київ: Наукова думка, 
1983. С.  705; Даниленко В. П. Язык и  культура. Варваризация язика. 
URL: https://studfile.net/preview/3816789/page:6/ (дата звернення 19 січ-
ня 2020 р.)

31 Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші 
лінгвістичні студії. Київ: Темпора, 2012. С. 62.
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мово залежний від зовнішнього світу, позаяк безсилий і не 
здатний наповнитися своїм. У такому випадкові рідна мова, 
як і сама людина, втрачає здатність до саморозвитку — і гадане 
«збагачення парадоксальним чином обертається на збіднення» 32. 
Характерно, що «самі англомовні науковці воліють не вдаватися 
до запозичень, а карбують нові терміни переважно на питомо-
му ґрунті. Їм чомусь зовсім не заважає, що терміни формально 
збігаються із загальновживаними словами» 33.

Прикметно, що провідниками цієї чужої лексики разом із 
чужою реальністю є передусім політики та журналісти, про що 
і свідчить основна сторінка Міністерства освіти, науки та інно-
вацій. Зокрема, фокусом англоварваризації є програма «Комуніка-
ційна стратегія МОН 2019–2021рр.» 34, розроблена громадським 
об’єднанням «Комунікація для змін», яка часом видається просто 
поганим перекладом з англійської мови, зробленим на замовлення 
влади і цієї ГО. Це, як у бувальщині: «Який поганий переклад! 
Чи знаєте, хто переклав цього романа?». «Ніхто. Це оригінал».

Виявляється, що так звана реформа, яка після 2014 року, 
як стихійне лихо, накрила нашу освіту і стала вторгненням 
чужомовної системи, має омріяну практичну, космополітичну 
і гедоністичну мотивацію: «Реформа відбувається тому, що 
Україна хоче стати країною щасливих і конкурентно спромож-

32 Селігей П. Світло і тіні наукового стилю. Київ: Вид. дім «Києво-Моги-
лянська академія», 2016. С. 145.

33 Селігей П. Світло і тіні наукового стилю. Київ: Вид. дім «Києво-Моги-
лянська академія», 2016.  С. 137.

34 Комунікаційна стратегія МОН 2019–2021 рр. (у межах проекту «Фін-
ська підтримка реформи української школи»). URL: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/media/MOES%20Com%20strategy%202019–2022.pdf 
(дата звернення 10 січня 2020 р.)
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них людей у глобальному світі». Себто не йдеться про освіту 
як основу самостійної, самодостатньої національної держави, 
що змагає до відродження, оновлення та створення питомих 
освітніх моделей, національних традицій та утвердження свого 
національного Я і пропагування його в світі, — а всього лиш 
задля щастя і конкурентноспроможности безликих людей 
в глобальному вимірі. Це «щастя» і відразу неконкурентноспро-
можність (загроженість) нашої мови ми показово відчуваємо 
через масований наплив англізмів в українську мову. Класифі-
куємо їх на кілька груп, що відображають загальні тенденції 
англійської варваризації на тлі українського пораженства та 
угодовства значної частини суспільства: а) неадаптовані,  
б) адаптовані, в) етранжизми (варваризми):

а) неадаптовані (неперекладні і  латиничні) лексеми 
(часом у змішаному варіанті, так звані «кентаври»):

 —  зміст шкільної освіти та e-learning — цими напря-
мами займатиметься радниця…; EdCamps; премія 
GlobalTeachersPrize; необхідно пройти online-реє-
страцію, проєкт альтернативної освіти Galteens; 
pr-технології;

б) адаптовані: запозичення з давніми та апробованими 
українськими відповідниками, що є їхнім безпосе-
реднім перекладом відповідно до лексикографічних 
джерел:

 —  напрацювати анти-булінг (англ. bully «задирака», 
«забіяка», «хвалько», «хуліган», «сутенер»; «за-
лякувати, цькувати, задиратися», с.  103), булінг 
«прояв агресії з подальшим залякуванням особи-
стости і появою можливости її повного підпоряд-
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кування собі і своїм інтересам. Така поведінка дає 
можливість людині самоствердитися за рахунок 
когось, заслужити собі загальний авторитет. На-
справді задирака приховує свою неспроможність 
і слабкість» — цькування, проти цькування;

 —  білл-борди для просування теми (англ. billboard 
«дошка для оголошень», «рекламний щит», с. 78), 
білборд «термін використовується для опису виду 
зовнішньої реклами, яка встановлюється вздовж 
трас, вулиць» — рекламний щит;

 —  НУШ має власний брендинг (англ. brand), бренд 
«торгівельна марка компанії, товару або продук-
ту; сукупність графічної, текстової і іншої інфор-
мації, пов’язаної з  компанією, продуктом або 
послугою, включаючи логотипи, гасла і тому по-
дібне» — марка;

 —  запустити щомісячний дайджест (англ. digest «збір-
ник», «короткий виклад», с.  211), дайджест «ін-
формаційний продукт (видання, стаття, підбірка), 
який містить короткі анотації та основні положен-
ня статей, у яких стисло передано зміст найцікаві-
ших публікацій за певний період» — огляд;

 —  формування проєкту (драфту) моделі майбутньо-
го освіти України (англ. draft «креслення», «план», 
«ескіз», «чернетка», «законопроєкт», с. 231–231) — 
проєкт, чернетка, план;

 —  презентую найкращі кейси з впровадження інклю-
зивної освіти (англ. case «випадок», «обставина», 
с.  118), кейс «конкретний випадок, справа, ситуа-
ція, яку цікаво вивчити чи обговорити» — випадок;
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 —  працюють коучі (англ. coach «репетитор», «тре-
нер», «інструктор», с.  142), коуч «тренер» — на-
ставник;

 —  комунікаційний мікс (англ. mix «змішування», 
«суміш», «безлад», с. 475), мікс «змішувати суміш 
із музичних композицій» — комунікаційна суміш 
(безлад);

 —  запропонувати цікавий, корисний контент (англ. 
сontent «зміст», «вмістиме», «сутність, суть», «єм-
ність», с. 164), контент «будь-яка інформація, роз-
міщена на певному ресурсі» — вміст, наповнення; 
контент-аналіз — аналіз вмісту (наповнення);

 —  розробка меседжів і прес-кітів; (англ. message «по-
відомлення», «послання», с. 466), меседж «думка 
чи ідея, виражена вербальним або невербальним 
способом, якщо вкладений у неї зміст забезпечує 
взаємозалежність між учасниками комунікатив-
ної взаємодії як аспекту соціяльних відносин на 
основі притаманних їй усталених історичних, 
духовно-ментальних, соціокультурних форм» — 
посил, повідомлення;

 —  моніторинг засобів масової комунікації (англ. 
monitoring «налаштовувати», «перевіряти якість 
передачі», с.  477), моніторинг «комплекс науко-
вих, технічних, технологічних, організаційних та 
інших засобів, які забезпечують систематичний 
контроль (стеження) за станом та тенденціями 
розвитку природних, техногенних та суспільних 
процесів» — відстеження, спостереження (зі зву-
женим значенням);
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 —  ребрендинг офіційних документів (англ. rebranding, 
brand «головня», «розпечене залізо», «тавро», «фа-
брична марка», «сорт, якість», с. 95), ребрендинг «ак-
тивна маркетингова стратегія, що передбачає комп-
лекс заходів щодо зміни бренду або його складових: 
назви, логотипу, слогану, візуального оформлення, 
із супутньою зміною позиціювання» — оновлення;

 —  роуд-шоу в  дитячих садках і  школах (анг. road-
show «представлення трупи гастролерів», с. 639), 
роуд-шоу «виїзна презентація керівництва з ме-
тою залучення інвесторів» — виїзна презентація;

 —  наповнення сайту (англ. website, web «павутина», 
«мережа» + site «місце розташування»; «місце, 
майданчик в інтернеті», с. 834, 689), сайт «сукуп-
ність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтерне-
ті), доступні за певною адресою» — сторінка;

 —  спікером презентації стала (англ. speaker «ора-
тор», «речник», «диктор», «гучномовець», «ру-
пор», АРС 35, с. 706) — речник;

 —  кожен хоче бути топовим, (англ. top «вершина», 
«верхівка», перше місце» та ін., с. 774), топ «верх-
ні позиції рейтингу» — перші, найкращі;

 —  платформа з трафіком (англ. traffic «рух», «тран-
спорт», «торгівля», с.  779), трафік «об’єм інфор-
мації, що передається мережею за визначений 
проміжок часу» — потік, рух;

 —  тренінги з психології С. Ройз (англ. train «навчати-
ся», «тренуватися», с. 780) — вишколи, навчання;

35  АРС — Англо-русский словарь. 53 000 слов. Москва, 1981. 887 с. (далі за 
текстом поклик на сторінку в Словникові).
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 —  форсайт як інструмент створення моделі (англ. 
foresight «передбачення», с.  300), форсайт «сис-
тематична спроба зазирнути в  довгострокове 
майбутнє суспільства для ідентифікації нових 
високих технологій, що наділені найбільшим еко-
номічним та соціальним потенціялом» — перед-
бачення;

в) етранжизми (варваризми): це запозичення, чужість 
яких мовець явно відчуває; вони потребують пошу-
ку питомих новотворів, які перебувають на стадії 
успішного апробування (зокрема в  термінній сфе-
рі, де запозичення можуть звужувати своє лексичне 
значення):

 —  мають акаунти (англ. account «рахунок» та ін., 
с.  19–20), акаунт «обліковий запис людини 
у якійсь системі реєстрації та інформація, пов’я-
зана з таким записом» — обліковник, обліковка, 
обліковий запис;

 —  важливі інсайти (англ. insight «проникливість», 
«здатність проникати в  суть», «інтуїція», с.  389), 
інсайт «розуміння чогось неочевидного, інформа-
ція яка дає таке розуміння» — втаємничений (–і);

 —  хаос інтерфейсів (англ. interface «поверхня розді-
лу, перегородка»), інтерфейс «сукупність засобів, 
методів і  правил взаємодії (управління, контро-
лю) між елементами системи» — оболонка, взає-
модійник;

 —  були разом із прес-кіт (англ. presskit, mediakit «комп-
лект для преси», kit «спорядження», «сумка з  ін-
струментом, комплект», с. 414), прес-кіт «комплект 
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із текстових, звукових або візуальних документів 
з детальною інформацією про проєкт, організацію 
чи подію» — інфонабір, інфокомплект;

 —  карта стейкхолдерів (англ. stakeholder, stake — одне 
зі значень «доля, частка в прибутку», с. 716; holder 
«орендар», «власник», с. 358), фонетично адапто-
вана правильна форма стекголдер: стейкхолдер 
«власник частки, фізичні і  юридичні особи, які 
мають легітимний інтерес у  діяльності організа-
ції, тобто певною мірою залежать від неї або мо-
жуть впливати на її діяльність» — групи впливу, 
дотичні особи, користачі;

 —  роботодавці-трендсеттери (англ. trendsetter, trend 
«напрям», «тенденція» + toset «встановлювати, 
розпочинати», с.  784), трендсетер «інноватор, 
який раніше за інших сприймає нові ідеї чи віян-
ня і своїм прикладом втілює новацію в життя та 
масове використання» — новатор;

Як засвідчили ці приклади з офіційної сторінки МОН, україн-
ська мова, по-перше, сповна обходиться без цих запозичень, 
переважна більшість із яких має український відповідник як 
перекладну одиницю і не є терміном; по-друге, запроваджені 
англізми не відображають української етнокультурної потре-
би, а  лише затемнюють предмет, явище чи поняття чужим, 
незрозумілим для більшости словом і  створюють видимість 
чогось нового; по-третє, пропоновані англізми вжито з  ме-
тою псевдонаукової поважности, що так блискуче висловив 
Т. Шевченко: «Найшли / Несли, несли з чужого поля / І в Украї-
ну принесли / Великих слів велику силу, Та й більш нічого».
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Висновки

Ніхто у світі не цінує тих, хто сам себе поцінувати не вміє. 
Будь-яка наука й освіта твориться передусім для самих себе, 
для сили своєї нації та держави, а тоді, коли вигідно, прода-
ється на експорт із цією ж егоїстичною метою: для свого на-
роду і своєю мовою. Це закони природи, яким в Україні оголо-
шено війну. Світ уже пережив тотальну латинізацію в добу 
Середньовіччя, проте повсюдним знанням латини в освітніх 
і творчих середовищах українці своєї держави не побудували, 
а  хіба загальмували питомий національний розвиток. І  що 
швидше світ виборсувався з глобальної латини і ставав на-
ціональним, то більше шансів отримував кожен народ для 
своєї природної, а  не кон’юнктурної реалізації. Англійці  ж 
були серед перших як у делатинізації, так і в побудові націє-
центричної держави 36.

Англоварваризація — це мовно-суспільне і мовно-психоло-
гічне патологічне явище, що виникає на переламі історичних 
подій і сигналізує про відсутність ментального спротиву на-
роду-мови до безпрецедентного потоку запозичень, що стають 
фактичною заміною своєї мови і творять з неї антикультурний 
потік підлеглої комунікації; це примітивне заперечення закону 
рівноваги чужих і питомих слів у фонетичній, словотвірній 
і граматичній адаптації та етнокультурна неспроможність 
називати власні поняття питомими словами.

Наскрізна ознака англоварваризації — публічне (часом 
мимовільне) приниження свого й піднесення чужого через 
36 Відкритий лист міністрові освіти т. Л. Гриневич. Про денаціоналіза-

цію освіти та науки. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/ 
5a9478ac25e51/ (дата звернення 10 січня 2020 р.)
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системне незнання можливостей власної мови і пораженську 
звичку взоруватися на чуже.

Як засвідчив наш ілюстративний матеріял, кожен англізм 
має український відповідник або ж його можна створити 
за моделями української мови, і то, бажано, без залучення 
поняттєвої бази з мови-джерела, адже «що краще ми знаємо 
рідну мову, тим рідше виникає потреба хапатися за чужомовні 
слівця» 37. Серед соціолінгвальних чинників винятково злобо-
денною є потреба створити мовну комісію з питань чужомов-
них запозичень, яка б, за прикладом таких структур в інших 
державах, зокрема Польщі, Еспанії, Німеччини, Франції та 
ін., паспортизувала право кожного англізма в нашій мові 38.

Україно! Яка в тебе мрія шалена! 
Ти не кліпай очима на мрію чужу, 
Притулися горбами й устами до мене, 
Перетни в моїм серці криваву межу! 
Ти здави моє серце своїми руками 
І угледиш, що в ньому немає води. 
Не сиди в пелюшках над чужими віками, 
Але гордо крізь смерть до безсмертя іди!
Василь Симоненко

37 Селігей П. Світло і тіні наукового стилю. Київ: Вид. дім «Києво-Моги-
лянська академія», 2016. С. 131.

38 Фаріон І. Англомовний наступ в  українській дійсності // Сучасність. 
Березень. 2000. С. 156.
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Друге десятиріччя 21 століття — час кардинальної зміни сус-
пільно-політичної доктрини Заходу, яка домінувала у  світі 
останні п’ятдесят років. Глобалізм поступово замінюється 
націєцентризмом чи державоцентризмом. Попри це, україн-
ський істеблішмент намагається нічого не помічати та вдава-
ти, що змін не відбувається. Це невігластво дуже небезпечне 
для України, бо в той час, коли всі наші сусіди активно буду-
ють системи відстоювання власних інтересів економічними, 
політичними та військовими засобами, наша країна відкри-
ває доступ на внутрішній ринок для іноземців та намагається 
позбутися залишків активів, що дісталися нам у спадок. Вла-
да готує до продажу землю, стратегічні підприємства та ство-
рює всі умови для того, щоб звідси за кордон втікали робочі 
руки та кмітливі мізки. Тобто працюють проти майбутнього 
України.
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Римський клуб і формування світової 
політики в попередні пів сторіччя

Сумнівно, що існує єдиний світовий уряд, проте є принаймні 
один всесвітній аналітичний центр, які визначає порядок ден-
ний для більшості держав світу. І це — Римський Клуб. За пів 
століття свого існування цей «мозок» згенерував 43 доповіді, 
загальний зміст яких зводиться до трьох постулатів:

1) потрібно зупинити зростання економіки і  народо-
населення у світі. На Землі має бути від одного до двох 
мільярдів людей;

2) держави мають поступитися суверенітетом для 
розв’язання глобальних проблем людства;

3) для порятунку людства необхідно створити єдиний 
світовий уряд.

Нова парадигма розвитку від прихильників 
світового уряду

Наприкінці 2017 року на честь 50-річчя заснування Клубу 
вийшла ювілейна доповідь «Come On! Капіталізм, короткозо-
рість, населення і руйнування планети», у якій його керівники та 
провідні експерти прийшли до однозначного висновку про не-
минучість корінної зміни парадигми розвитку нашої цивілізації.

Жорстка критика капіталізму, неприйняття фінансових спе-
куляцій, відмова від матеріалізму і спрощеного розуміння світу, 
заклик до «альтернативної економіки», «нового Просвітництва», 
«духовно-морального світогляду», єдиної планетарної гармонійної 
цивілізації — саме таку нову парадигму майбутнього розвитку 
запропонував Римський Клуб.
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Недієвість та безпорадність ООН  
та ВТО у розв’язанні  
загальносвітових політичних  
та економічних проблем

За останні майже 30 років, починаючи з 90-х років минуло-
го сторіччя, жодна політична чи економічна проблема не була 
вирішена завдяки зусиллям таких міжнародних інституцій, як 
ООН та ВТО. 

Війну на Балканах наприкінці 90-х вели силами НАТО та Росії. 
Військова відповідь на вторгнення Іраку в Кувейт та подальша 
війна США проти Іраку відбувались поза межами мандатів ООН. 
Російське вторгнення в Грузію та окупація частини її території 
у 2008 році — нуль реакції, окрім «глибокого співчуття». Війна 
НАТО проти Лівії у 2010–2011рр — нуль реакції. Військовий 
конфлікт між Саудівською Аравією та Єменом — нуль реакції. 
Анексія Криму — нуль реакції. Під нулем реакції я розумію 
відсутність будь-яких дієвих кроків, окрім нічого не вартих 
резолюцій та промов.

Щодо ВТО, то після вступу у 2008 році в цю організацію Укра-
їна не отримала жодних переваг від членства чи зняття антидем-
пінгових санкцій проти своєї продукції з боку США, наприклад. 
Натомість отримала чимало зобов’язань, які… виконує сама, так 
само як і більшість країн 3-го світу. 

Так звані держави 1-го світу нехтують нормами ВТО і вста-
новлюють обмеження чи вводять ембарго на постачання товарів 
попри норми ВТО. 

Зокрема, Україна не мала змоги всі роки війни з РФ вільно 
купувати зброю та компоненти для її виготовлення на світовому 
ринку.
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Вихід США з транстихоокеанського 
партнерства та укладення оновленої 
Північноамериканської торговельної  
угоди NAFTA

Вже через кілька днів після інавгурації Дональд Трамп роз-
порядився вийти з  переговорного процесу про створення 
транстихоокеанського партнерства (ТТП). Угода потенційно 
знизила  б тарифи і  встановила регулювання в  торгівлі між 
12 державами. Окрім США, у переговорах брали участь кра-
їни Північної і Південної Америки, Південно-Східної Азії та 
Японія. Відмова від ратифікації була однією з  передвибор-
чих обіцянок Трампа. На його думку, ТТП могло б стати ка-
тастрофою для США. Як зазначає економіст Олег Устенко, 
виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, угода 
мала набрати чинності ще у 2018 році, якби за неї проголосу-
вали щонайменше шість країн, обсяг голосів яких (в перера-
хунку на ВВП) перевищував 85% обсягу економік учасників 
договору. Після виходу США з переговорного процесу це ста-
ло неможливо — в такому форматі за угоду не проголосують 
і вона ніколи не набере чинності. США не просто починають 
вести політику з елементами прагматизму — після цього кро-
ку зрозуміло, що вони захищають свій ринок. Це явний еле-
мент протекціонізму.

Базова Північноамериканська угода про вільну торгівлю 
(NAFTA) була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 
році. До моменту припинення існування у 2018-му вона зали-
шалася найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгів-
лі, з населенням 478 мільйонів осіб і сукупним ВВП у розмірі 
$20,7 трильйона, тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини 
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про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи прези-
дента США Дональда Трампа й тривали понад два роки.

Про намір переукласти Північноамериканську угоду про вільну 
торгівлю Дональд Трамп оголосив незабаром після свого обрання. 
З того часу й до осені 2018-го між представниками трьох держав 
тривали запеклі дискусії про зміст нового документа, який по-
винен був змінити правила в найбільшому торговельному блоці.

11 грудня 2019 року США, Канада та Мексика повторно домо-
вилися про умови вільної торгівлі на більш вигідних для США 
умовах. А вже 30 січня 2020 року Канадський парламент розпочав 
процедуру ратифікації оновленої угоди про вільну торгівлю між 
Канадою, США та Мексикою.

Нова двостороння торговельна угода США  
та Китаю

Торговельна війна між США та Китаєм, яку розпочав Трамп, за-
вершилась підписанням двосторонньої угоди. Її перша частина 
включатиме зобов’язання Китаю збільшити закупівлю амери-
канських товарів і послуг у найближчі два роки на 200 млрд до-
ларів у порівнянні з «довоєнним» рівнем 2017 року. У відповідь 
США знизили деякі мита на китайський імпорт і відмовилися 
від нових з 15 грудня 2019 року. З 200 млрд доларів Китай витра-
тить половину (50 млрд на рік) на купівлю сільськогосподарської 
продукції в американських фермерів. У відповідь США не під-
вищать мита на китайський імпорт обсягом 160 млрд доларів на 
рік. Крім того, США пообіцяли знизити з 15% до 7,5% мита на 
китайські товари на загальну суму 120 млрд доларів США.

Це суттєво змінить ситуацію на ринках пшениці та куку-
рудзи, де активно працює Україна. У 2020 році ми можемо 
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втратити можливість продати Китаю кукурудзу, що суттєво 
вдарить по українському експорту. Мінекономіки та АПК про 
таку загрозу навіть не замислюється. Вочевидь, якщо міністр 
визнає себе дебілом, то це правда. Відповідно підлеглі в нього 
не кращі.

Вихід Великобританії з ЄС

Менш ніж за тиждень після виходу з ЄС, 31 січня 2020 року, 
Великобританія переглянула чинний в  ЄС список антидем-
пінгових і антисубсидійних торговельних обмежень і скасува-
ла деякі з них. Зокрема, антидемпінгові мита знімуть з україн-
ських безшовних труб із заліза і сталі, при цьому збережуться 
мита на прокат гарячекатаний.

Для товарів з Росії обмеження планують зняти, зокрема на 
алюмінієву фольгу, труби безшовні та труби з заліза або сталі, 
трубопровідну арматуру з заліза і сталі, сечовину і нітрат амо-
нію. Також Великобританія пом’якшила санкції проти Росії, 
змінивши закон про експортний контроль, ухвалений у зв’язку 
з санкціями проти Росії.

Як на нові виклики реагує чинний 
український уряд?

Поки весь цивілізований світ розвертається від глобалізації 
до протекціонізму та захисту національно-державних інте-
ресів, український уряд планує знизити присутність держави 
в  економіці чи не до 0%, при тому, що зараз Україна втричі 
поступається розвиненим країнам за часткою держави в еко-
номіці (приблизно 10% проти 30%).
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Базові імперативи проукраїнської  
політичної партії

Що варто зробити насамперед для захисту економічних інте-
ресів?

Всі економічно розвинені країни володіють потужною про-
мисловістю. Ніде у світі не існує «великих аграрних країн» чи 
«великих постіндустріальних країн». Відповідно на часі реформа 
промислової політики України.

Насамперед слід вжити заходів для зменшення обсягів виве-
зення сировини та розвитку обробної промисловості на терито-
рії країни. Частка інноваційних підприємств має становити не 
менше як 25%, а інноваційної продукції в обсягах промислової 
продукції — 15%.

Для цього потрібно:

1) запровадити тарифи та квотні обмеження на виве-
зення металобрухту, необробленої деревини та інших 
сировинних товарів, достатні для того, щоб задоволь-
нити потреби вітчизняної промисловості;

2) збільшити фінансування наукової діяльності на пер-
ших етапах, принаймні до передбачених українським 
законодавством обсягів у розмірі 1,5% ВВП із подаль-
шим поступовим нарощуванням до 2–3%, а у витратах 
державного бюджету — до 5–6%. Витрати на інновації 
мають становити в обсягах реалізованої промислової 
продукції не менше ніж 2,5%.

3) усунути перешкоди для повернення ПДВ експорте-
рам-виробникам. Можна скасувати ПДВ й замінити 
його на податок із продажу;
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4) зняти імпортне мито з  обладнання та устаткування, 
що ввозиться в Україну для інвестиційних проектів, 
до 0% на 2 роки. Такий крок дозволить швидко онови-
ти основні фонди підприємств, які переважно зноше-
ні на 70–80%;

5) зменшити ставку податку на прибуток підприємств 
або замінити його на податок на виведений капітал.

Саме держава має визначити і підтримувати пріоритетні галу-
зі економіки, як це робили свого часу «азійські тигри». Саме 
тому варто якнайшвидше:

1) сформувати стратегію розвитку експорту;
2) запустити експортно-кредитне агентство;
3) примусити працювати на державу вже чинний Офіс 

з просування експорту;
4) розпочати створення зарубіжних торгових представ-

ництв;
5) примусити МЗС, Мінекономіки та Мін’юст створити 

спільну колегію для відстоювання інтересів країни 
в рамках чинних торговельних угод.

Економічний націоналізм передбачає, що тільки розвиток ре-
ального сектора економіки України дозволить погасити дер-
жавний борг України та здобути фінансову незалежність для 
України. Для подолання проблеми боргових зобов’язань не-
обхідно зробити наступні кроки:

1.   Провести реструктуризацію боргу, щоб відтермінува-
ти на кілька років виплату боргів та процентів за ними;
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2.   Заборонити Уряду та Національному банку України 
самостійно здійснювати грошові позики, нарощуючи 
борги;

3.   Здійснювати позики як внутрішні, так і зовнішні ви-
ключно за рішенням Верховної Ради України;

4.   Заборонити емітувати єврооблігації, що спрямовані на 
погашення боргу;

5.   На усі кошти розписати кінцеві цілі щодо використан-
ня, щоб знизити корупційні дії;

6.   Спрямовувати отримані кредити на інвестиційні про-
екти з  максимальною дохідністю, а  не на проїдання 
у соціальній сфері;

7.   Встановити ліміт на процентну ставку при здійсненні 
запозичення державою;

8.   Заборонити використовувати зовнішні кредити на по-
гашення дефіциту Державного бюджету України та 
Пенсійного фонду.

І на завершення. Ми не потрібні нікому у світі зі своїми про-
блемами. Кожна країна переймається насамперед власни-
ми інтересами. В України немає друзів навіть у ЄС. 7 лютого 
Україна виявилась єдиною країною-членом Ради Європи, яка 
під час засідання комітету міністрів голосувала проти зако-
нопроекту, що дозволить Росії вийти з-під санкційного тиску.

Або ми стаємо сильними, або нас руйнують сусіди. Інших 
варіантів не існує.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ

У світовій та українській науковій літературі є багато визна-
чень глобалізації, проте всеохопного трактування, напевно, 
не існує через багатогранність і комплексність цього процесу. 
У  розумінні більшості фахівців глобалізація — це об’єктив-
ний соціально-економічний процес, змістом якого є зростан-
ня взаємозв’язку та взаємозалежності національних економік, 
національних політичних та соціальних систем, національних 
культур, а також взаємодія людини та довкілля1.

Глобалізація — вид геополітики, спрямований на поширення 
свого світоглядного, політичного, економічного, культурного та 
інформаційного впливу з боку будь-якої країни або групи країн 
на весь світ. Отже, ключовим у цьому визначенні є фраза «свого 
впливу на інших». У цьому контексті постає низка питань: хто 
найкраще може поширювати «свій» вплив в умовах глобалізації? 
на кого найлегше поширювати «свій» вплив в умовах глобалізації? 
Відповіді очевидні. Найуспішніше можуть поширювати «свої» 
впливи, звичайно, найсильніші, найзаможніші, найчисельні-
1 Чуб. О. Теорія глобалізму в трансформації світових економічних відно-

син // Економічний аналіз. 2012 рік. В. 10. Ч. 2. С. 132–136.
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ші, найкраще озброєні, найагресивніші, найбільш об’єднані 
в сучасному світі країни. Відповідно найбільш придатними для 
сприйняття такого впливу з боку поширювачів будуть найслаб-
ші, найбідніші, нечисленні, небоєздатні, толерантні, слабодухі, 
найбільш внутрішньо роз’єднані країни в сучасному світі.

Неможливо в міждержавних відносинах справедливо і вза-
ємовигідно збалансувати «своє», «чуже» та «спільне». Завжди 
переважатиме хоч найменша, але крапля національного інтересу 
(еґо). І ця крапля неодмінно вплине на загальну «бочку меду» та 
перетворить її на свою користь.

В останній чверті ХХ століття в науці започатковано нову га-
лузь знань — глобалістику. Як зазначають науковці2, предметом 
її дослідження стали, з одного боку, глобалізація і антиглобаліс-
тична боротьба, а з другого — глобалізм і антиглобалізм.

Загалом глобалізм трактується як взаємопов’язана система 
політичних, ідеологічних, економічних, соціальних, військових та 
інших заходів, спрямованих на утвердження в глобальному масштабі 
панування певної ідеологічної та соціально-економічної доктрини.

Водночас, систематизуючи сучасні погляди на теорію гло-
балізму, дослідники зробили спробу схематично відтворити 
глобалістську картину світу у вигляді послідовних причинно-на-
слідкових зв’язків (рис. 1.)3.

На їхню думку, надбудову (верхню частину) глобалістської 
картини світу утворює теорія (ідеологія) глобалізму і антиглоба-
лізму, основу (нижню частину) — політична практика, спрямо-
вана або на культурне панування у світі, тобто на глобалізацію, 
або на опір їй, тобто на антиглобалістичну боротьбу. Вважаю, 

2 Там само. С. 132–136.
3 Там само. С. 132–136.
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що в представленій структурі методично-поняттєвого апарату 
глобалізаційних процесів застосований поняттєвий і категорі-
альний апарат занадто спрощений.

Оскільки глобалізм як зовнішня політика якої-небудь дер-
жави заснований на праві втручатися у внутрішні справи інших 
країн, нав’язувати свою волю4, то, вважаю, що теорії (ідеоло-
гії) глобалізму протистоїть не абстрактний «антиглобалізм», 
а власне цілісна теорія (ідеологія) — націоналізм. Основою 
(прикладною складовою цієї структури) націоналізму є не 
примітивний опір глобалізації (антиглобалістична бороть-
ба), а політична практика, спрямована на світоглядне, духов-
но-культурне, законодавчо-правове та економічно-власницьке до-
мінування титульної нації у своїй державі, а також рівноправні та  
взаємовигідні міждержавні відносини (рис. 2).
4 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) 

/ уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ – Ірпінь: Перун, 2005.
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Практична  
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Антиглобалістична 
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Рис. 1. Структура методично-поняттєвого  
апарату глобалізаційних процесів
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Дослідники глобалізму стверджують, що зазвичай конкрет-
ним формоутворенням глобалізму історично стає певна дер-
жава. Вважається, що тепер, за різними підходами, існує три 
або чотири форми глобалізму — США, Китаю, Європейського 
Союзу та ісламістського.

Науковці відзначають, що глобалізм протилежний багато-
полюсності, плюралізму та різноманіттю. Тобто він формує 
архітектуру системи, яка не має собі противаги і не «розділяє 
владу». Насправді багатополюсність, плюралізм та різнома-
ніття якраз персоніфікуються у формі та сутності незалежних 
національних держав, які за своєю природою і є справжньою 
противагою в глобальному просторі. Отож, глобалізм за своїм 
сенсом є монополією однієї ідеології та держави (групи держав) 
у всьому світі.

Первинні засади та ідеологічні концепції глобалізму, в яких 
окреслено напрямки геополітичного світорозвитку, запропону-

Теоретична  
складова  

(ідеологія)

Теоретична  
складова  

(ідеологія)
Глобалізм Націоналізм

Глобалізація НаціональніПрактична  
складова

Практична  
складова

Рис. 2. Реальна структура методично-поняттєвого  
апарату глобалізаційних процесів
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вали Ж. Аттлі, З. Бжезінський, І. Валлерстейн 5, К. Поппер, Ф. Фу-
куяма та ін. Зокрема, філософ й політолог Карл Поппер — один 
з перших теоретиків «відкритого суспільства», який окреслив 
його «як тип соціальної організації, у межах якої затверджуються 
і розвиваються інституції, сприяючи свободі тих, хто шукає виго-
ди» 6. Наш сучасник, відомий неоліберал, мільярдер та філантроп 
Дж. Сорос, підхопивши ідеї К. Поппера, активно впроваджує їх 
в життя в багатьох країнах світу, зокрема в Україні.

Серед концепцій виникнення глобалізму дискусійною є запро-
понована Ж. Аттлі, який виокремив в історії розвитку людства 
три доби: релігійну (культ Бога і постать священника), завойов-
ницьку (культ сили і постать короля, імператора) та торгову 
(культ грошей із постатями фінансистів, торговців). Перші дві 
доби Ж. Аттлі вважає неуспішними спробами глобалізації, бо 
вони не забезпечили цілковитого стирання граней між націо-
нальними державами, адже глобалізаційний потенціал релігії 
та озброєної сили не здатен об’єднати людство сповна. Відтак 
місію цілковитої глобалізації людства Ж. Аттлі покладає на реч-
ників світової фінансової еліти — «нових кочівників», які є про-
видцями новітньої форми торгового ладу і світового порядку, 
повноцінними громадянами світу, вільними від національних 
та культурних забобонів.

На наше переконання, фінанси ніколи не переможуть іден-
тичності. Тому й третя спроба глобалізації, яка в порівнянні 
з релігійною і завойовницькою епохами є найпотужнішою, все-
охопною, агресивною та витонченою в умовах сьогодення, теж 
5 Wallerstein, I. World-Systems Analysis. Social Theory Today / ed. by 

A. Giddens & J. H. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 309–324.
6 Чуб. О. Теорія глобалізму в трансформації світових економічних відно-

син // Економічний аналіз. 2012 рік. В. 10. Ч. 2. С. 134.
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зазнає невдачі. Національна ідентичність та свобода (бажання 
бути господарем) — сильніші за гроші та поневолення (підпо-
рядкованість).

Ще на зорі 2000-х років лідерські позиції поміж теоретиків 
глобалізації зайняв американський політолог Збігнев Бжезінський. 
У своїй ключовій геополітичній праці «Велика шахівниця. Амери-
канська першість та її стратегічні імперативи» 7 він окреслив свою 
агресивну, як на той час, ідеологію глобалізму. У зазначеній праці 
автор під «великою шахівницею» розуміє цілий світ, а під малою 
«шахівницею» — Євразію, на якій триває змагання за світове 
панування, і власне таке протиборство зумовлює геостратегію — 
стратегічне управління геополітичними інтересами. За останні 
20 років ситуація в самій Євразії динамічно змінюється, Китай та 
Індія активно нарощують свій потенціал та політико-економічну 
вагу не лише у своєму регіоні, але й у світовому масштабі. І чи 
погодяться ці країни сьогодні лише на статус малої «шахівниці», 
на якій грають гру інші країни, питання риторичне.

Досліджуючи проблематику глобалізації, Ф. Фукуяма запро-
вадив поняття «кінець історії», розуміючи його як завершення 
домінування у світі «законів сили», які відійшли, бо перемогла 
універсальна модель ліберального капіталізму як втілення «за-
конів розуму». Побіжно універсалізм ліберальної системи він 
розглядає як апогей людських прагнень у сфері суспільного 
поступу 8.

7 Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її страте-
гічні імперативи / з англ. перекл. Олена Фешовець. Івано-Франківськ: 
Лілея-НВ, 2000. 237 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Bzhezinski_
Zbigniev/Velyka_shakhivnytsia.pdf

8 Фукуяма Ф. Конец истории. США: экономика, политика, идеология. 
1990. № 5. С. 42.
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Водночас Фукуяма, а також Ф. Кратохвіл і Дж. Раггі 9, Ж. Аттлі 10, 
С. Мендловіц, Р. Фальк 11, Р. Робертсон й ін. у своїх працях розро-
били ідейну базу та концепції мондіалізму в контексті виконання 
ним функцій глобального управління.

Мондіалізм, що є складовим елементом або рівнем глобалізації, 
має власну внутрішню логіку «в межах» міжнародної системи, 
яка диктує необхідність її концептуального осмислення на основі 
специфічних теоретико-методологічних підходів і принципів. 
Мондіалізм у цьому контексті розглядається як ідеологія космо-
політичного універсалізму, геополітична стратегія встановлення 
єдиного світу 12.

В ідейному та теоретично-концептуальному аспекті мондіа-
лізм прагне до об’єднання цілого людства в систему «глобального 
суспільства» на засадах інституціоналізму — формальної світової 
держави на чолі зі «світовим урядом» та його транснаціональни-
ми установами. Це підтверджують і теоретики цього процесу 13: 
«функції глобального уряду в міжнародному масштабі такі самі, 
як в урядів окремих держав у себе вдома, тому поглиблення 
глобалізації вимагає поступових кроків стосовно створення 
світового уряду».

9 Kratochwil F., Ruggie J. Regimes, Interpretation and the Science of Politics. 
Millennium. 1988. Vol. 17. N2. P. 263–284.

10 Мусієнко Г. Україна для українців. Хто за і проти? Київ, 2003. С. 143.
11 Falk R. Human Rights and State Sovereignty. Holmes & Meier Publishers 

Inc., 1981. 180 p.
12 Матвєєва О. В. Проблеми мондіалістської інтерпретації постглобалізму 

// Наукові праці. Політологія. 2016. В. 261. Т. 273. С. 103–108.
13 Finkelstein L. S. What is Global Governance? // Global Governance. 1995. 

Vol. 1. №  3. Р. 369.



Йосиф Ситник ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛІЗМУ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ    153

Тож сенс ідеології мондіалізму зводиться до неминучості повної 
планетарної інтеграції, переходу від множинності держав, націй 
і культур до уніфікованого й стандартизованого світу та расового 
змішування народів, встановлення на всій планеті лібераль-
но-капіталістичної ринкової економіки, започаткування епохи 
прагматичної релігійності. У цьому контексті варто зазначити, що 
Ф. Фукуяма, обґрунтовуючи ідейну базу мондіалізму, зазначив, що 
людство завжди рухалося від ірраціонального до раціонального.

На мій погляд, рух від ірраціонального до раціонального 
безкінечний, він існуватиме допоки на землі будуть люди, але це 
не однолінійний рух людства. Бо коли людство буде безальтер-
нативно рухатися виключно від ірраціонального до раціональ-
ного, то це вже буде людство не в його класичному розумінні, 
а запрограмовані штучні люди-роботи. Позаяк людство — це 
найперше гуманізм, культура, духовність, ці категорії завжди 
ірраціональні та незмірні.

На думку дослідників, якщо мондіалізм і реалізується як стра-
тегія розвитку у XXI ст., то для цього потрібно буде дотриматися 
трьох умов: обов’язкового ослаблення сьогоднішніх потужних 
суверенних держав; збільшення товщини і ваги транссистемного 
глобального інтеграційного шару; розвиток міжнародних систем 
без катаклізмів, катастроф і воєн 14.

Отож, якщо формально незалежні держави далі існувати-
муть, завданням їхніх урядів буде розв’язання найболючіших 
внутрішніх проблем у сфері безробіття і соціального забезпе-
чення, екології, охорони здоров’я, середньої освіти, розвитку 
інфраструктури. Водночас «світовий уряд» буде мати монополію 
на розв’язання всіх проблем глобального характеру та нагляд 
14 Матвєєва О. В. Проблеми мондіалістської інтерпретації постглобалізму 

// Наукові праці. Політологія. 2016. В. 261. Т. 273. С. 103–108.
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за неухильним дотриманням «залежними урядами» певного 
універсального кодексу прав людини, регулюватиме всі питання 
розвитку економіки (фінанси, банки, бюджети, інвестиції, розмі-
щення виробництва, переміщення людського капіталу, податки), 
інформаційного простору, універсальної культури та розвитку 
науки і технологій, військової потуги тощо.

Глобалізм є різновидом осмислення теперішньої стадії руху до 
універсалізації людської спільноти і як система цінностей постав 
не на пустому місці. Його предтечею був «інтернаціоналізм», який 
мав  такі ж самі ідеологічні мотиви та однаково обґрунтовував 
цілі і явища, притаманні цим термінам. За своєю змістовністю 
обидва терміни об’єднує лівацька система цінностей. І щоб 
приховати цей блуд, був уведений ідеологічно нейтральний 
термін — глобалізм. Саме тому будь-яка критика глобалістичних 
постулатів, як і зауваги про фактичні суперечності глобалізації, 
замовчуються і відкидаються як прояв консервативного тради-
ціоналізму, антипоступу чи націоналізму. Застосування таких 
маніпулятивних прийомів дозволяє активно пропагувати ідеї 
глобалізму та сприяє залученню й відкритості до нього різних 
верств громадськості. Важливу роль у становленні глобалізму 
зіграла також зацікавленість в утвердженні його системи ціннос-
тей впливових соціальних і політичних сил або тих, хто виграв 
у результаті глобалізації, або розраховують на такий виграш 15. 
Задля досягнення цієї мети вони постійно мобілізують значні 
людські, інформаційні, фінансові й політичні ресурси.

Варто акцентувати увагу на тому, що глобалізм в умовах сьо-
годення постає як форма новітнього тоталітаризму ХХІ століття. 
Адже феномен глобалізму опирається на те, що позаяк весь 

15 Там само. С. 104.
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комплекс глобалізації рекламується як об’єктивний процес, то 
все пов’язане з ним має бути беззаперечним. Тому безапеляційно 
відкидається дискурс про альтернативність різновидів глобалізації 
або його ризики. На переконання її ідеологів і творців, глоба-
лізація має одновекторну наступальну динаміку, що несумісна 
з жодною циклічністю та варіативністю. По суті глобалізацію 
трактують як процес поширення світосприйняття, цінностей 
агресивного неолібералізму та сучасної західної культури на всі 
держави світу, які повинні це неодмінно прийняти або бути ізго-
ями (зникнути). Тому з позиції глобалізму усім державам-націям 
ставиться ультиматум: або вони свою національно-культурну 
ідентичність, економічну й державну незалежність всебічно 
інтегрують у глобалізаційний «сніговик» (процес, розвиток) і їх 
признають цивілізованими, або вони не погоджуються на такий 
шлях, продовжують традиційно розвиваються як самодостатні 
й незалежні нації на засадах взаємовигідних міжнародних від-
носин — і їх таврують як нецивілізовані, печерні тощо, бо вони 
не підкорилися «чиїйсь» диктатурі й мають свої переконання.

Серед українських науковців є багато таких, які вважають, що 
«в процесі дослідження феномену глобалізації як основної тенден-
ції світових трансформаційних процесів доцільно дотримуватися 
логіки розвитку світової економіки як єдиної системи, у межах 
якої практично не існує економічної відокремленості держав; 
активізується обмін продуктами праці і науково-технічними 
досягненнями; виробництво стає інтернаціональним, виникають 
міжнародні компанії-монополісти; з’являється міжнародний 
капітал, що вільно циркулює між країнами» 16.

16 Чуб. О. Теорія глобалізму в трансформації світових економічних відно-
син // Економічний аналіз. 2012 рік. В. 10. Ч. 2. С. 132–136.
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Принципово не погоджуюся з автором цього твердження, 
зокрема із тим, що «… доцільно дотримуватися логіки розвитку 
світової економіки як єдиної системи, у межах якої практично 
не існує економічної відокремленості держав». Адже така логі-
ка розвитку неодмінно приведе до ситуації, коли економічно 
потужніші держави підкорять слабші; а також, згідно з цією 
логікою, малорозвинені держави не лише не здобудуть вагомих 
економічних вигод в межах світових ринків, але й на своїх вну-
трішніх ринках частку власно виробленої продукції (товарів, 
робіт, послуг) зведуть до мінімуму або взагалі її позбудуться.

У більшості наукових досліджень, які в позитивній площині 
обґрунтовують доцільність процесів глобалізації, ключовими 
аргументами є: «об’єктивність процесу», «всеосяжність системи 
соціально-економічних відносин», «поглиблення взаємозв’язків», 
«взаємозалежність в усіх сферах міжнародного співробітництва», 
«єдиний напрям економічного розвитку будь-якої країни в межах 
закритої планетарної економіки» тощо.

На мою думку, в таких аргументах чітко простежуються ознаки 
гігантоманії, тоталітаризму, безальтернативності, обов’язкової 
залежності когось від когось чи від чогось, а також тотального 
монополізму. І не має значення, чи це утвердження монополії 
на світогляд чи культуру, монополії на певному ринку, в регіоні, 
в країні чи світовій економіці, освіті, науці, медицині, політиці. 
Будь-яка монополія, навіть на одноваріантність глобалізації, — 
це відсутність права вибору. Це недостатність самої свободи дій 
для певної країни. Тієї свободи, яку нібито дуже сильно від стоює 
ідеологія неолібералізму, яка є базовою у глобалізаційному ди-
зайні майбутнього світу.

У цьому контексті варто нагадати слова президента США 
Д. Трампа, який закликав країни всього світу відкинути глобалізм 
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і виступив на захист національного суверенітету держав. Про 
це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, зазначивши, 
що мудрі лідери ставлять на перше місце свій народ і країни. 
«Вільний світ повинен охоплювати свої національні основи. Він 
не повинен намагатися видалити або замінити їх. Майбутнє не 
належить глобалістам, майбутнє належить патріотам», — сказав 
президент США 17.

Аналіз наукових досліджень з проблематики глобалізації вказує 
на те, що процеси глобалізації економіки, які упродовж трьох де-
сятиріч були однією з визначальних тенденцій світового розвитку 
та призвели до безпрецедентної взаємозалежності національних 
економік і циклів їхнього економічного зростання, об’єктивно 
наштовхуються на серйозні перешкоди, пов’язані з істотним 
дисбалансом між потужною роллю транснаціональних структур 
і нездатністю реально забезпечити ефективну глобальну коорди-
націю економічного розвитку 18. Це свідчить про те, що процес 
глобалізації, зокрема економічної, неконтрольований і породжує 
щораз більші загрози економічній безпеці більшості країн світу.

У цьому контексті окремі дослідники вважають, що сучасні 
загрози прогресивної глобалізації економіки для сталого розвит-
ку криються саме у «зловживаннях» атрибутами неоліберальної 
моделі глобалізації. Йдеться, зокрема, про трансформування 
ролі міжнародних організацій (часткову або повну втрату ними 

17 Trump D. Trump calls on nations to reject globalism, embrace nationalism. 
URL: https://www.reuters.com/article/us-un-assembly-trump-globalism/
trump-calls-on-nations-to-reject-globalism-embrace-nationalism-
idUSKBN1W91XP

18 Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх фак-
торів глобальної трансформаційної кризи // Економіка України. 2012. 
№ 5. С. 31.
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наднаціонального регулятивного впливу й авторитету на між-
народній арені) внаслідок того, що найпотужніші держави світу 
ігнорують окремі ключові рішення міжнародних інститутів; 
небачене досі посилення могутності ТНК; нерівномірний еко-
номічний розвиток країн і перенесення шкідливих виробництв 
з розвинутих країн до країн, які розвиваються, що, по суті, не 
розв’язує проблеми, а тільки змінює її місце розташування 19. 
На негативний вплив глобалізму вказують й інші автори 20, які 
хоч і вважають глобалістику інтегратором широкого кола знань 
у сферах демографії, екології, етногенезу, культури, економіки, 
соціології, продовольчої та водної безпеки, глобалізованої систе-
ми торгівлі за єдиними правилами, комунікації, фінансів, освіти 
тощо, тобто всього, що стосується розвитку людини та формує 
нові знання щодо поточного та майбутнього розвитку людства, 
але визнають, що поглиблення та поширення процесів глобалі-
зації наближує суспільний лад глобоімперіалізму, що реально 
стає негативною альтернативою очікуваному соціалізованому 
і ноосферному світовому устрою.

Водночас, на думку Р. Сивака, трансформація міжнародної 
торгівлі у глобальний торговельний простір, який стимулює 
об’єднання національних виробничих середовищ у глобальне та, 
по суті, є виразом економічного глобалізму, дозволила виявити 
глобальні екологічні та соціальні проблеми, тобто економічний 
глобалізм став лакмусовим реактивом, що вказав на існування 
цих проблем, що, на думку дослідника, є важливою передумовою 
гуманітарно-екологічного глобалізму, здатного виробити нові 
19 Циганов С. А., Яншина А. М. Проблеми сталого розвитку у  контексті 

неоліберальної моделі економіки // Економіка України. 2013. №  4. С. 8.
20 Білорус О., Власов В. Глобалістика — нова синтетична наука // Вісник 

НАН України. 2010. №  3. С. 18–19.
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глобальні дуалістичні інструменти сталого, справді тривектор-
ного розвитку 21.

Можна констатувати, що попри ідеалістично-романтичні 
очікування багатьох дослідників, глобалізація як інтегратор 
знань, дифузіонер технологій та діагностер проблем все ж є ін-
струментом перенесення низки ризиків з однієї країни до іншої, 
а також заразником багатьох країн новими для них вірусними 
проблемами, породженими глобалізмом.

У наукових дослідженнях багато уваги звернено на позитивні та 
негативні наслідки процесу глобалізації. До позитивних зарахову-
ють такі: вільний рух трудових ресурсів та переміщення капіталу, 
активний розвиток міжнародних фінансових ринків та міжнародної 
торгівлі, посилення конкуренції, поширення технологій та їхнє 
інтенсивне використання. До негативних проявів глобалізації 
належать: формування нової злоякісної системи світопорядку, 
що призводить до системного кризового циклу світового суспіль-
ства; руйнування стійкості ціннісних форм світоустрою; підрив 
державоцентричної структури міжнародних відносин; усунення 
національних держав як суб’єктів від побудови системи глобального 
солідаризму; загроза монополярної глобалізації та послаблення 
впливу міжнародних економічних організацій у межах світового 
господарства в умовах кризи неоліберальної моделі глобалізації, що 
в комплексі потенційно загострюватиме проблему інституційного 
забезпечення сталого розвитку світової економіки 22; збагачення 
деяких держав коштом країн, що розвиваються; фінансові піраміди 
(90% капіталу у світі — спекулятивний капітал); збільшення дифе-
21 Сивак Р. Б. Напрями інституціоналізації глобалізму у  вимірі сталого 

розвитку світового господарства // БізнесІнформ. 2017. № 9. С. 10.
22 Циганов С. А., Яншина А. М. Проблеми сталого розвитку у  контексті 

неоліберальної моделі економіки // Економіка України. 2013. №  4. С. 12.
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ренціації доходів між країнами; посилення фінансової залежності 
та збільшення зовнішніх боргів держав, які розвиваються; суттєве 
зростання різновидів та рівня ризиків; використання дешевої 
робочої сили; використання у власних інтересах наукового, інте-
лектуального потенціалу інших держав; посилення політичного 
тиску на менш розвинені держави.

Загалом теоретики глобалізму прогнозують, що формування 
нового глобального суспільного устрою має базуватися на гібрид-
ній моделі глобального управління, у концептуальну основу якої 
закладено мережеву самоорганізацію різнорівневих суб’єктів 
світового господарства, а в інструментальну частину — сформо-
вані цією самоорганізацією наддержавні інституції глобального 
урядування 23. Постає питання: чиї інтереси відстоюватимуть такі 
суб’єкти та інституції глобального управління???

Подвійні явища та суперечливі факти в процесах глобалізації, що 
вказують на її нелінійний, неритмічний, флуктуаційний характер, 
дають підстави для думок і висновків про настання постглобалі-
заційної доби. У цьому контексті французький науковець Д. Коен 
зауважив: «Минуло небагато років, а до поняття глобалізації вже 
стали ставитися з підозрою: одні вважають, що воно передбачає 
фаталістичне ставлення до подій у світі змін, в той час як інші 
закликають до захисту наявного дорогою ціною завойованого 
громадського порядку від тенденції занадто сумнівної якості» 24.

Дослідники пропонують альтернативні концепції стосовно 
процесу неоліберальної моделі глобалізації, зокрема стратегію 
постглобалізму на засадах універсальних цінностей та плюралізму. 
23 Сивак Р. Б. Напрями інституціоналізації глобалізму у  вимірі сталого 

розвитку світового господарства // БізнесІнформ. 2017. № 9. С. 13.
24 Cohen D. La troisieme revolution industriele au-dela de la mondialisation / 

D. Cohen. Note de la Fondation: Saint-Simon, 1997. 69 p.
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В узагальненому задумі адепти цієї стратегії вважають, що вона 
має базуватися на принципі мультиполярності нового світоустрою, 
в якому буде забезпечено рівноправну участь цивілізацій Сходу 
і Заходу. Відтак глобалістська ідея збагатиться новим духовним 
змістом — діалогом культур і цивілізацій, а це забезпечить ко-
еволюційний розвиток світової спільноти як взаємопов’язаних, 
взаємозалежних, відкритих для діалогу цивілізацій 25.

Вважаю, що така постглобалізаційна стратегія є черговою 
підміною понять у незмінному векторі глобалізаційного домі-
нування певної ідеології. Адже в процесі глобалізації перехід від 
одновекторної монополії неолібералізму до синдикату двох-трьох 
ідеологічних монополій та поділу світу між США, Китаєм, ЄС-РФ 
(за домовленістю між ними) за сферами впливу — це той самий 
глобалізм, в котрому решту націй не мають ні вибору, ні власної 
перспективи. Вважаємо, що настання нової ери у світовій політи-
ці — постголобалізації — це і є новітня пора природних націона-
лізмів. Пора, в якій національні держави визнають і гарантують 
територіальну цілісність одна одної, економічну незалежність, 
верховенство національного законодавства, етнокультурну, мовну 
та релігійну ідентичність, а також тісно співпрацюватимуть щодо 
розв’язання глобальних проблем, робитимуть взаємовигідні 
транзакції в усіх сферах суспільного життя: обміну знаннями, 
здобутками науково-технічного прогресу тощо.

Поштовхом до відновлення потуги націоналізму та кристалі-
зації (модернізації) його ідеологічних основ в сучасних умовах 
стає, власне, динамічна глобалізація. Аналогічні процеси людство 
переживало і в минулому — формування і утвердження імперій, 
а пізніше, на теренах України, московізація, полонізація та совє-
25 Матвєєва О. В. Проблеми мондіалістської інтерпретації постглобалізму 

// Наукові праці. Політологія. 2016. В. 261. Т. 273. С. 108.
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тизація разом з інтернаціоналізацією, які несли загибель націям, 
їх розшарування на класи. Але завжди цей денаціоналізаційний 
виклик отримував націоналістичну відповідь у світі.

Більшість дослідників вважають, що сам феномен націона-
лізму є «винаходом європейської інтелектуальної моди», і як 
організований політичний рух в його сучасному розумінні виник 
у кінці ХVІІІ ст. та є «продуктом політичної культури Європи» 26, 27. 
Проте один із теоретиків та ідеологів українського націоналізму 
С. Ленкавський стверджує, що націоналізм існує від тих пір, від-
коли цей народ існує й усвідомлює свої інтереси і відколи постає 
потреба в їхньому захисті, та відносить перші його прояви на 
наших теренах ще до епохи княжої України 28. З таких позицій 
можна висловити гіпотезу про те, що націоналізм зародився ще 
в ті часи, коли з’явилися і почали розвиватися перші нації-дер-
жави, що усвідомили свою спільність за низкою ідентичностей 
та почали боротьбу за своє існування та домінування на пев-
них територіях. Тому націоналізм існує та існуватиме в різних 
формах доти, доки існуватимуть нації, бо він є результатом тої 
внутрішньої потреби народу, яка гарантує його самозбереження.

На думку Р. Брюбейкера 29, нація є настільки центральною та 
багатогранною категорією сучасних політичних, теоретичних засад, 
культурних міркувань та практики, що насправді складно уявити 
26 Гелнер Е. Нації та націоналізм / пер. з англ. Г. Касьянов. Київ: Таксон, 

2003. С. 172.
27 Сич О. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика. Іва-

но-Франківськ: «Лілея НВ», 2019. С. 245.
28 Ленкавський С. Український націоналізм. Твори: у 3 т. Т. 1 / за редакці-

єю О. Сича. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2002. С. 102. С. 111.
29 Брюбейкер Р. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та національне 

питання у новій Європі / пер. з англ. О. Рябов. Львів: Кальварія, 2006. С. 23.



Йосиф Ситник ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛІЗМУ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ    163

собі світ без націоналізму. Його вплив на розв’язання актуальних 
суспільних проблем сучасності та майбутніх стратегій розвитку є 
надважливим. У цьому контексті Ю. Вассиян зазначив, що «націо-
налізм розбудовує свою програму методично, т. з. не за абстрактни-
ми засадами філософії, моралі, соціології, зложеними у схеми, але 
відчитанням потреб нації з безпосереднього наглядання її життя 
та визволення засобів енергії, необхідних для її здійснення» 30.

Зважаючи на викладене, пропоную розглянути узагальнену 
характеристику глобалізму та націоналізму як конкурентних 
ідеологій суспільного розвитку людства за низкою порівняльних 
ознак (табл. 1).

Таблиця 1
 Порівняльна характеристика глобалізму та націоналізму  
як конкуруючих ідеологій суспільного розвитку людства

Глобалізм – Націоналізм –

1. Світоглядна диспозиція, ідейні засади та напрями

1. –  монополія на весь світ декіль-
кох ідеологічних доктрин, 
що взаємопов’язані в систе-
му політичних, економічних, 
соціальних, військових та ін-
ших заходів, спрямованих на 
утвердження в глобальному 
масштабі їхнього панування

–  ідеологія, яка ставить у центрі 
своїх інтересів націю і прагне 
сприяти її розвитку31;

–  множинність доктрин розвитку, 
їх природна конкуренція на ос-
нові досвіду та найкращих під-
ходів до розв’язання суспільних 
проблем

30 Вассиян Ю. До головних засад націоналізму. Розбудова нації. Ч. 2. Б. м., 
1928. С. 37.

31 Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / пер. з англ. Р. Фещенко. 
Київ: К.І.С., 2004. С. 16.
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Глобалізм – Націоналізм –

2. –  ідея індивідуальної свободи 
та прав;

–  заперечення втручання дер-
жави в економіку й соціальні 
відносини, інтерес до вільного 
ринку;

–  орієнтація на тотальний 
космополітичний світогляд та 
розширення меж його впливу 
на різні території і країни

–  ідея свободи людей у вільних 
націях-державах;

–  національна ідентичність;
–  синтез соціальних гарантій та 

ефективної ринкової економіки;
–  приватна ініціатива та збалан-

соване державне регулювання 
економіки й соціальних відносин

3. –  концепція ліберального де-
націоналізованого простору, 
який виходить за межі дер-
жавних кордонів та втілюється 
через невидимі пута на рівні 
підсвідомості у формі різних 
проектів та наддержавних со-
юзів, альянсів, об’єднань

–  концепція вільних національних 
держав на їхніх етнічних тери-
торіях;

–  процес гармонійного співіс-
нування держав і формування 
свідомості на засадах: повноцін-
ної суб’єктності в міжнародних 
відносинах, опертя на сили влас-
ного народу, світового націо-
нального солідаризму, мілітар-
но-безпекової самодостатності, 
доцільної союзницької політики

4 –  виник як різновид осмислення 
стадії руху до універсалізації 
людської спільноти, зокрема 
на засадах принципів інтерна-
ціоналізму, які мають однакові 
ідеологічні мотиви, цілі та за 
змістом сповідують ліву систе-
му поглядів на націю, державу, 
культуру, цінності 

–  зародився на засадах менталь-
но-світоглядної й культурної 
ідентичності націй, в атмос-
фері боротьби за національну, 
політичну й економічну неза-
лежність, жорсткого протисто-
яння принципу імперій та ім-
перського універсалізму (тепер 
універсалізму глобалізації та 
транснаціональним інституціям 
мондіалізму. — Й. С.)
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Глобалізм – Націоналізм –

5. –  формує специфіку мислення 
на основі усвідомленого став-
лення людини до самої себе, 
природи та майбутнього всьо-
го людства;

–  головною категорією мислення є 
нація як спільнота людей, а пред-
метом журби для націоналістів 
є її майбутня доля32

6. –  модель правосвідомості є 
апріорною ліберально-пра-
вовою монологістичною спо-
кусою, в якій стан динаміч-
ного хаосу і нестабільності 
сприймається як ідеал ново-
го типу людського буття, де 
будь-яка цінність є віднос-
ною, де іронія і постійне пе-
реосмислення тексту стають 
нормою життя

–  модель правосвідомості формує 
впродовж століть через приз-
му традиційного християнства, 
моралі нації, почуття справед-
ливості й ієрархії цінностей, які 
глибоко закорінені в надрах душі 
народу та в його традиційних по-
літичних, релігійних, культурних 
і соціальних інститутах33 

7. –  створює умови для постмодер-
них меркантилістів, які праг-
нуть усі модерні імперативи та 
чинні правила переробити під 
свої «одноразові» цілі і кори-
сливі інтереси, відтак разом із 
загальним імперативом ніве-
люють й сам інструментальний 
розум

–  модерний, де націоналістична 
етика емансипує (вивільняє) 
людину, прищеплює їй здат-
ність до осмисленої діяльності, 
не повчаючи, що треба робити, 
а лише вказуючи як це правиль-
но робити

321 322

32 Ленкавський С. Український націоналізм. Твори: у 3 т. Т. 1 / за редакці-
єю О. Сича. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2002. С. 104.

33 Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН): 
у 2 т. Т. 1. Постанови. Б. м.: Вид. ОУН, 1969. С. 144. 
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Глобалізм – Націоналізм –

8. –  завдяки інформатизації фор-
мує в суспільстві певну обі-
знаність стосовно своїх прав, 
але прищеплює легковажність 
й нехтування своїми обов’яз-
ками

–  завдяки просвітництву (інфор-
матизації) формує в суспільстві 
націоналістичну свідомість на 
засадах системотвірних кон-
структів, аксіологічних домінант 
та сутнісних ознак ідентичнос-
ті нації: мова, культура, історія, 
релігія, людська і національна 
гідність, громадянський обов’я-
зок, патріотизм, сім’я, родина, 
громада, соборність, економічна 
самодостатність і незалежність

9. –  породжує внутрішні супереч-
ності процесу через втрату 
людиною ціннісно-смисло-
вих життєвих орієнтирів за 
одночасного зростання ролі 
індивідуалістичних прагнень;

–  нівелює в глобальній практиці 
повсякденні традиційні норми 
і цінності, вироблені в межах 
національних культур

–  критично розглядає процес фор-
мування мережевої інтеграцій-
ної моделі, в якій технологічна, 
економічна інтеграція й капіта-
лізація відносин між країнами 
стають пріоритетними, лібералі-
зація відносин безальтернатив-
ною, а права людини домінують 
над правами нації;

–  заперечує нав’язування обов’яз-
кової залежності розвитку ок-
ремих держав від планів більш 
розвинених країн глобалізацій-
ного ядра

10. –  загалом спрямований на за-
родження нового глобального 
етосу;

–  ставить вимогу, що «кожна нація 
потребує повного самовиражен-
ня й автономії» для досягнення 
національних інтересів34;
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34 Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / пер. з англ. Р. Фещенко. 
Київ: К.І.С., 2004. С. 27.
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–  розглядає людство і світ з його 
ресурсами як єдину платфор-
му для розгортання проектів, 
які не мають чітко окресленої 
мети, кінцевих цілей та кон-
кретних зацікавлених осіб, 
їхніх груп, народів, а також 
не мають майбутнього

–  «нація має за свій принцип 
і свою кінцеву мету участь усіх 
підданих у житті держави»35

2. Основоположні константи суспільного буття

11. –  понижує статус національних 
держав, робить підрядними їх 
норми законодавства, розми-
ває їх кордони у різних сферах 
діяльності;

–  посилює роль і функції регіо-
нів і великих міст-гігантів як 
ефективних інструментів гло-
балізації, центрів політичних, 
економічних відносин і нових 
форм соціальної активності

–  аксіоматично визнає інститут 
держави та її базові характери-
стики — національний і демокра-
тичний устрій, соціальну спря-
мованість і правову сутність, 
зокрема закріплює їх у націо-
нальних конституціях;

–  місцеве самоврядування трактує 
як унітарну складову держав-
ності

12. –  насаджує модель конфігура-
тивного суспільства, де етніч-
ні меншини, які є тимчасово 
новоприбулими іммігрантами, 
формують абсолютно нові пе-
рехідні моделі модернізації по-
літико-правової системи дер-
жав на засадах влади меншин 
та постають як один з корін-
них принципів формування 
майбутніх урядів держав

–  розвиває бачення держави, 
в якій центральною категорією 
світогляд у є нація і, якщо в її по-
літико-правовій системі виборна 
демократія є владою більшості, 
то в національній державі цією 
більшістю є титульна нація, яка 
має домінувати в усіх гілках вла-
ди, бо це логічно;

–  формує адекватне ставлення 
до етнічних меншин з боку
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35 Арон Р. Мир і війна між націями. Київ: Юніверс, 2000. С. 277, 282.
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титульної нації, відповідно до 
того, яке ставлення до національ-
ної держави демонструють етнічні 
меншини, що живуть у цій дер-
жаві, та їхні материнські держави

13. –  «справжня глобальна культура 
плинна, повсюдна, безформна 
й історично неглибока, вона 
позбавлена будь-якого відчут-
тя розвитку поза виконуваним 
теперішнім і ворожа до ідеї 
“коренів”»36 

–  «національна ідея не витісняє, а ка-
талізує безмежжя шляхетних ідей 
людства і, збагативши їх у націо-
нальному кліматі, вносить у світо-
ву скарбницю людської культури. 
Без національних культур немає 
світової культури, без національ-
них геніїв немає світових геніїв»37

14. –  ані особі, ані нації / державі не 
гарантує гідного життя і роз-
витку в умовах сьогодення, 
а також успіху в майбутньому

–  є прогнозованим стосовно тепе-
рішнього і майбутнього особи 
і нації, бо застосовує управлін-
ський інструментарій на основі 
національного пріоритету й без-
пеки для громадянина держави 
стосовно розподілу національних 
ресурсів та справедливого соці-
ального захисту

15. –  безкомпромісно асимілює не 
просто слабких, а й тих, що 
природно нечисленні, мало-
ресурсні, малозабезпечені, 
слаборозвинені

–  не займає чужу ідентичність, 
дає шанс кожному бути корис-
ним своїм незначним особистим 
внеском у велику загальнона-
ціональну чи загальносвітову 
справу і досягати своєї мети321 32 322 32

36 Сміт Е. Нація та націоналізм у глобальну епоху / пер з англ. М. Клим-
чук, Т. Цимбал. Київ: Ніка-Центр, 2006. С. 41. С. 220.

37 Сич О. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика. Іва-
но-Франківськ: «Лілея НВ», 2019. С. 364–365.
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16. –  стандартизує й уніфікує все 
(процеси, системи, технології, 
норми) і всіх, що неодмінно 
веде усе багатонаціональне 
співтовариство до форму-
вання гомогенної структури 
мегасуспільства

–  пропонує диференціацію та 
утверджує унікальність думки, 
світогляду, ментальності, куль-
тури, традиції, рішення, виду 
діяльності, продукту (товару, 
роботи, послуг), а також між-
національну (міжкультурну) 
взаємодію

3. Мета, цілі та форми впливу

17. –  пропагує ідеологію, згідно 
з якою геополітичний аспект 
полягає в безумовному надан-
ні переваги країнам світових 
лідерів, а національний — 
в повному расовому, націо-
нальному, етнічному та куль-
турному змішуванні народів

–  пропагує ідеологію, згідно з якою 
політичний зміст держави поля-
гає в організації системи влади 
на поєднанні найкращих зразків 
світового досвіду з національ-
ними традиціями державотво-
рення, а органи влади наповне-
ні національними кадрами, які 
дбають про задоволення і захист 
національних інтересів

18. –  дискредитація національної 
сутності держави, що є ін-
струментом реалізації цієї 
сутності

–  творити Добро для своєї нації 
у своїй Державі

19. –  перерозподіл світових люд-
ських і природних ресурсів, 
моделювання штучного гу-
манітарного та економічного 
простору;

–  контроль над людським ка-
піталом, інтелектом, знання-
ми як основними ресурсами 
прогресу;

–  домінування національних ін-
тересів;

–  різні концепції економічного 
розвитку людства, які базуються 
на ментальності, культурі, люд-
ському капіталі та природних 
ресурсах народів світу та їхніх 
держав
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–  єдиний світовий (фінансовий, 
інформаційний, освітньо-на-
уковий, інвестиційний) про-
стір і ринок, що діє за певни-
ми правилами і нормами

20. –  нав’язування цінностей уль-
траліберальної демократії 
(форми сучасного тоталі-
таризму), які є витонченим 
ідеологічним маскуванням 
національних інтересів окре-
мих розвинутих країн задля 
власної експансії;

–  зростання обсягу й різно-
манітності транскордонних 
потоків товарів, послуг, капі-
талів, міграції, дифузії техно-
логій

–  створення умов, в яких грома-
дяни держави могли б повністю 
користуватися політичною сво-
бодою і можливостями вияв-
лення економічної ініціативи, 
але лише тоді, коли межами 
свободи кожного громадянина 
є межі свободи інших громадян 
і всього суспільства та соціаль-
на справедливість38;

–  забезпечення високого рівня 
фінансування освіти й науки, 
технологічна модернізація усіх 
сфер життєдіяльності

21. –  абстрактність та світ без іден-
тифікації держав, без кордо-
нів, без відповідальності за 
минуле, сучасне і майбутнє

–  органічна конкретизація і ціліс-
ність: нація, держава, кордони, 
символи, громадянство, відпо-
відальність за минуле та життя 
нинішнє і майбутнє

4. Соціально-економічні принципи

22. –  пропагує ідеологію встанов-
лення ліберально-капіталіс-
тичної ринкової системи на

–  пропагує ідеологію соціально-е-
кономічного змісту держави, 
в якій результатом розвитку321 32

38 Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН): 
у 2 т. Т. 1. Постанови. Б. м.: Вид. ОУН, 1969. 160 с. 



Йосиф Ситник ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛІЗМУ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ    171

Глобалізм – Націоналізм –

усій планеті, не залежно від на-
ціональних традицій, менталі-
тету і культурних особливостей 
народів

економіки є високий стан націо-
нальної безпеки держави на між-
народному рівні, забезпечено її 
динамічний внутрішній розвиток 
та створено всі умови для всебіч-
ного розвитку кожного учасника 
національної спільноти

23. –  є тотальним вектором цивілі-
заційного розвитку на основі 
інтеграції навколо декіль-
кох конкурентних центрів 
тяжіння, у межах яких їхні 
цивілізації за допомогою мо-
делі глобального капіталізму 
формують єдині для них уні-
фіковані економічні простори

–  має «комбінований характер, де 
приватна власність і економіч-
на свобода сполучатимуться зо 
здійснюваними державою прин-
ципами господарської планової 
контролі (державного регулюван-
ня. — Й. С.)39 

24. –  процеси трансформації су-
спільства розглядає як проек-
тно-універсальні чи аналогові, 
де послаблюється роль держа-
ви на користь наддержавних 
мережевих інституцій

–  процеси трансформації суспіль-
ства розглядає як надто складні 
та специфічні для кожної нації 
і які потребують не послаблення 
ролі держави, а її збалансованого 
посилення у різний час

25. –  успішність реформ трактує 
з позиції задоволення інди-
відуальних та групових інте-
ресів, виходячи за межі про-
сторового виміру держав, де 
держава зрікається відпові-
дальності за соціальні наслід-
ки економічних перетворень

–  успішність реформ трактує з по-
зиції задоволення інтересів біль-
шості населення, де держава має 
взяти на себе відповідальність за 
соціальні наслідки економічних 
перетворень

321 32

39 Сціборський М. Націократія. Вінниця: Державна картографічна фаб-
рика, 2007. С. 88.
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26. –  перерозподіляє світові фі-
нансові ресурси у напрямку 
абсорбування менш ризи-
кового капіталу в найбільш 
розвинутих країнах світу, 
а також спекулятивного з ви-
сокою нормою прибутку в дер-
жавах з трансформаційною 
економікою, що створює для 
тих держав надмірні боргові 
зобов’язання

–  наполягає на досягненні опти-
мального балансу між відкри-
тістю економіки та обмеженням 
обсягів міграції спекулятивного 
фінансового капіталу, лібералі-
зацією і регулюванням;

–  сприяє залученню іноземного ка-
піталу в довгострокове інвесту-
вання виробничих потужностей 
та мобілізує внутрішні джерела 
для інвестицій у національну 
економіку

27. –  виокремлює новітні чинники 
виробництва знання, інфор-
мацію як ключові в постінду-
стріальній економіці, а тра-
диційні чинники — капітал, 
землю і  працю розглядає 
як другорядні для сучасної 
економіки (знецінює їхню 
вартість у малорозвинених 
країнах)

–  усі чинники виробництва — як 
класичні земля, праця і капітал, 
так і новітні знання, інформація, 
ІКТ — є фундаментальними для 
національної економіки в певній 
комбінації, що є гарантією еко-
номічної могутності нації-дер-
жави

28. –  концентрує усі види капіталу 
(людського, інтелектуально-
го, фінансового, ресурсного) 
через ТНК, агрохолдинги, ме-
діахолдинги, фінансові корпо-
рації, університети, глобальні 
центри, які діють незалежно 
від державних кордонів чи 
внутрішніх економічних уяв-
лень

–  деконцентрує усі види капі-
талу (мобілізує їх на досяг-
нення спільних національних 
цілей), пропагує різноманіття 
форм і методів розвитку під-
приємництва, масштабуван-
ня чисельності гравців на усіх 
ринках, а також стимулювання 
добросовісної конкуренції на 
міжнародному, національному 
та локальному ринках
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29. –  відносини, де людина — гвин-
тик глобальної системи і як 
фахівець цілком залежна від 
абстрактного власника-ро-
ботодавця, з обмеженими 
правами впливу (вибору) та 
уражена вірусом примусової 
лояльності та толерантності до 
усіх процесів, управлінських 
рішень таких систем

–  відносини взаємовигідного 
партнерства між власниками, 
управлінням і найманими пра-
цівниками як рівноправних 
суб’єктів, в яких є інтегровані, 
взаємоузгоджені та односпря-
мовані, проте власні цілі, де 
домінує тотожність життєвих 
цінностей, принципи, корпора-
тивна культура, цінності

30. –  економічні ресурси, зокрема 
природні (надра, земля) ви-
користовуються за принци-
пом «усе і сьогодні», відтак 
при зменшенні чи висна-
женні їх ціна підвищується, 
а отже екстенсивність і ін-
тенсивність видобутку зро-
стає для отримання більшого 
прибутку

–  поводження з економічними 
ресурсами (природними ресур-
сами) є прогнозованим, раціо-
нальним й оптимальним згідно 
з національними інтересами та 
задоволенням економічних і со-
ціальних потреб в умовах сього-
дення та майбутнього

31. –  інтелектуальний потенціал 
спрямовує на розв’язання 
глобальних проблем, запи-
тів абстрактних замовників 
та переважно відірваний від 
суспільних проблем чи потреб 
держав, де він був сформова-
ний за кошти платників подат-
ків, а отже може шкодити на-
ціональним інтересам держави 
їхнього походження (посилю-
вати конкурентні переваги для 
інших держав)

–  створює умови для форму-
вання і реалізації особистістю 
(суб’єктом діяльності) свого ін-
телектуального потенціалу та 
стимулює його фокусування на 
розв’язанні стратегічних та ак-
туальних національних проблем, 
що забезпечує національну кон-
курентоздатність та гармоній-
но долучається до розв’язання 
світових проблем без завдання 
шкоди національним інтересам
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32. –  зумовлює нерівномірність 
економічного, технологіч-
ного і соціального розвитку 
між країнами, зокрема великі 
розриви в рівнях оплати пра-
ці, що зумовлює перетікання 
інтелектуального капіталу (ІК) 
до багатих країн, а це посилює 
ще більшу нерівність і розрив 
між багатими і бідними кра-
їнами, які потрапляють у ба-
гатовікову нішу «відсталих» 
і завжди «наздоганяючих»

–  звертає підвищену увагу на ін-
телектуальну працю, підвищує 
її статусність в суспільстві та 
підтримує рівень оплати праці 
у 1,5–2,0 рази вищий, ніж се-
редній в країні, що стимулює 
приріст національного ІК та 
його концентрацію й спрямо-
ваність на зростання суб’єктної 
й загальної конкурентоздатності 
держави

33. –  примха сильних і фінансово 
потужних гравців, яким тіс-
но на внутрішніх ринках та 
в яких домінує бажання то-
тальної експансії;

–  є стихією амбітних та безтур-
ботних людей, які шукають 
нових викликів, просторів, 
вражень та почуттів, допоки 
вони молоді й здорові

–  гармонія і всебічний розвиток 
суспільства та усіх його суб’єктів 
як на внутрішньому, так і зов-
нішньому ринках;

–  рівність можливостей, спра-
ведливість процесу та гарантія 
добробуту для усіх верств насе-
лення і його вікових категорій

34. –  постійна міграція усіх видів 
капіталу з метою досягнен-
ня результату через призму 
пошуку найоптимальнішого 
місця його інвестування у три-
кутнику координат: найменші 
податки (ризики) — якісна/де-
шева робоча сила — найменші 
накладні витрати

–  формування простору для 
усіх видів капіталу, сприяння 
створенню та стимулювання 
приросту робочих місць і під-
приємств в різних секторах ді-
яльності конкретної держави та 
на умовах добросовісної конку-
ренції у світі
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35. –  заганяє малорозвинені держа-
ви у пастку боргових зобов’я-
зань перед наднаціо нальними 
фінансово-кредитними уста-
новами та змушує гасити 
отримані позики національ-
ними активами, природними 
ресурсами, пролонгацією тер-
мінів економічного зростання

–  орієнтує уряди держав на власні 
сили, інновації та розвиток через 
найоптимальніше використання 
національних ресурсів, інтелек-
туального та творчого потенці-
алу, сили волі тощо

36. –  формування нового суспіль-
ного устрою на базі гібридної 
моделі глобального управлін-
ня, у концептуальну основу 
якої закладено мережеву са-
моорганізацію різнорівневих 
суб’єктів світового госпо-
дарства, а в інструментальну 
складову — сформовані цією 
самоорганізацією наддержавні 
інституції глобального уря-
дування

–  формування національних дер-
жав, що визначається через різ-
номанітні комбінації органічно-
го поєднання і характеристику 
їхніх складників: державного 
устрою, форми правління і по-
літичного ладу

37. –  акцентує на успіхах у сфері 
фінансів, інформатизації, 
комунікацій, руху інвести-
цій, поділу праці і водночас 
замовчує створені ним про-
блеми у сферах демографії, 
безробіття, соціальної нерів-
ності та диференціації рівня 
доходів у країнах і між кра-
їнами

–  розглядає країни та світ цілісно 
і системно, заохочує успіхи та 
розв’язує проблеми конкретно 
в кожній країні, а не віртуально
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38. –  послаблює самостійність 
держав і позбавляє їх націо-
нальних суверенних прав 
в ухваленні багатьох рішень, 
а також насаджує домінування 
наднаціонального законодав-
ства проти національного

–  забезпечує домінування націо-
нального законодавства на те-
риторії своїх держав, пропонує 
розвивати взаємовигідні парт-
нерські стосунки у різних сферах 
між усіма державами віч-на-віч 
або у взаємовигідних регіональ-
них об’єднаннях, де міждержавні 
інституції діють на основі домов-
леностей між країнами згідно 
з національними інтересами 
у різних сферах

5. Гуманітарна сфера

39. –  пропагує заміну узвичаєних 
духовно-культурних, родин-
них, фахових, виробничо-соці-
альних відносин між людьми 
на споживацькі, технологічні, 
віртуальні, що нав’язують нові 
постулати життя, за котрими 
людина має зректися своїх пе-
реконань про суспільне благо, 
національну єдність, добро 
і зло, прекрасне і відразливе, 
сумління і безсовісність, гріх 
і відплату, дружбу і неприязнь, 
гідність і безчинство;

–  пропагує ідеологію, в якій куль-
турно-духовний зміст держави 
полягає в тому, що національна 
культура, мова, традиція як вияв 
внутрішньої сутності нації по-
винні мати максимальне спри-
яння від держави для закріплен-
ня й розвитку своїх історичних 
здобутків40;

–  продовжує наполегливо розви-
вати та збагачувати традиційні 
(вироблені впродовж століть) 
духовно-культурні, родинні, 
фахові, виробничо-соціальні 
відносини між людьми;

–  закликає до всього бути толе-
рантним, лояльним, не пору-

–  утверджує традиційний та арис-
тократичний дух у суспільствах,

321 32

40 Сич О. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика. Іва-
но-Франківськ: «Лілея НВ», 2019. С. 259–260.
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–  шувати правил гри, які за-
охочують з усього отримува-
ти власну вигоду, дбати лише 
про удосконалення свого 
комфорту та комунікаційної 
зручності, продукувати будь-
що і отримувати прибуток, 
не переймаючись світогляд-
но-моральними засадами

–  де генерують величні ідеї та об-
говорюють амбітні (високі) цілі;

–  має «унікальну здатність дотя-
гуватися до фундаментальних 
народних потреб і сподівань»41

40. –  у соціокультурному розвитку 
людства створює передумови, 
за яких національні культури: 
не збагачують одна одну, а по-
глинають;  не здобувають ім-
пульсу для самоствердження, 
а нівелюють нечисленні нації; 
не коеволюціонують від інте-
грації, а уніфікуються;

–  зумовлює процес, в якому 
«культура слідує за могутні-
стю, а імперіалізм є неминучим 
наслідком універсалізму»42

–  посткультура, яка формує ін-
дивідуальну (мікрогрупову) 
культуру, де постають власні 
уявлення про чесність і спра-
ведливість, обов’язки і відпо-
відальність, де пріоритетною 

–  є природним і справедливим 
концептом розвитку націй-дер-
жав, згідно з яким застосовуєть-
ся аксіома «В своїй хаті (державі) 
своя правда, і сила, і воля», яка 
гарантує взаємну повагу й до-
тримання законів кожної неза-
лежної держави на її суверенній 
території

–  утверджує світогляд людини, 
яка зберігає національну іден-
тичність, мову, традиції, Божий 
дар та унікальність, де доміну-
ють сумління, ціннісно-духовні 
орієнтири;

321 32 322 32

41 Сміт Е. Нація та націоналізм у глобальну епоху / пер з англ. М. Клим-
чук, Т. Цимбал. Київ: Ніка-Центр, 2006. С. 209.

42 Гантингон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева. 
Москва: АСТ, 2007. С. 507–508.
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–  є власна персона, а всі релігійні 
й національні традиції, соціаль-
ні норми та суспільні культури 
визнаються беззмістовними;

41. –  посткультура віртуального 
простору, що розвиває людську 
уяву про такий світ і процеси 
в ньому, в якому нема прив’яз-
ки до нації, держави, континен-
ту, де не важливо, добродій ти 
чи окупант, свій чи чужий, яка 
національність і мова, профе-
сійна, соціальна, вікова, статева 
чи будь-яка приналежність ін-
тернет-користувача

–  відстоює природні людські яко-
сті у класичному розумінні, що їх 
плекали віками народи, а також 
їхню національну самобутність 
у культурі й мистецтві, способі 
життя, що урізноманітнюють 
міжнародний розвиток і спри-
яють взаємозбагаченню зацікав-
леності одних народів іншими 
для обопільного та добросусід-
ського проживання у світі

42. –  розглядає прогрес і розвиток 
технологій як альтернативу 
(заміну) людині, що неминуче 
витіснить її зі сфери виробни-
цтва, управління і ухвалення 
рішень та іншої діяльності

–  розглядає прогрес і розвиток тех-
нологій як доповнення до людини 
та її праці, розширення її профе-
сійних і виробничих можливостей, 
створення передумов для духов-
но-культурного, фахового, здо-
рового й гармонійного розвитку;

–  визнає, що людина стоїть над 
технологіями (бо є їхнім твор-
цем), визначає і контролює про-
цес їх створення, поширення та 
застосування

6. Інструменти та активізатори процесу

43. політичні
–  підконтрольні олігархам та 

космополітичним угрупуван-
ням парламентські коаліції та 
уряди;

політичні
–  законодавче обмеження стосов-

но аморальних суспільних дій 
великого капіталу та конститу-
ційне обумовлення захисту прав 
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–  міжнародні інституції та при-
ватні імперії;

економічні:
–  міжнародні структури (МВФ, 

МБРР, Світовий банк, СОТ), 
ТНК;

–  тотальна лібералізація;
–  масова приватизація, захист 

виключно приватної та кор-
поративної власності;

–  формування глобалізованих 
однорідних ЗМІ, мистецтва, 
культури, повсюдного вико-
ристання однієї мови як за-
гального засобу спілкування;

–  тиск на уряди з вимогою зни-
ження стандартів соціального 
захисту громадян;

–  прогрес у сфері науки, техніки, 
технології, системи керування 
ним

–  власності соціальними зобов’я-
заннями;

економічні:
–  потужна національна економіка 

з розвинутим внутрішнім рин-
ком і фінансовою системою;

–  встановлення рівнів соціального 
забезпечення з метою пом’як-
шення соціальних конфліктів;

–  контроль над природними мо-
нополіями;

–  прогрес у сфері науки, техніки, 
технології, системи керування 
ним;

–  глобалізація, що заперечує ідею 
нації-держави та національну 
ідентичність — раціонально 
мобілізує націоналізм на їхній 
захист

Примітка: сформовано автором, частково на основі 43, 44, 45,46 

43 Тоффлер Э. Третья волна. Москва: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 
1999. С. 661–662.

44 Орденов С. С. Глобалізаційні трансформації правової свідомості суспіль-
ства: соціально-філософський аспект. Дис. канд. філос. наук. Київ: Нац. 
авіац. ун-тет, 2016. С. 66.

45 Milberg W. S. Globalization and its Limits // Transnational Corporations and 
the Global Economy. L.: Macmillan Press, 1998. P. 70.

46 Бердсолл Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике // Во-
просы экономики. 2006. № 4. С. 87.
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Глобалізм розслабляє, дезорієнтує та деморалізує людину, 
націю та державу, націоналізм — мобілізує та надає духу і сили 
до життя, творення та розвитку.

Звісно, в умовах сьогодення світ однозначно розвивається 
і прогресує в одних суспільних площинах, а також деградує 
в інших (духовно-культурних), але прогрес і нові технології 
не мають права знищувати ціннісні надбання минулого. Хіба 
будуючи нові будинки, людство ставить собі за мету зруйнувати 
архітектурні пам’ятки чи мистецькі цінності минулих поколінь? 
Однозначно ні!!! Тож і в процесі об’єктивного світового роз-
витку ціннісні надбання і досягнення минулого, сформовані 
націями у цілості змісту і форми, — незалежні національні 
держави, ідентичності культур, мов, традицій, релігій, міжна-
родних відносин тощо — мають бути не просто збережені, а й 
бути взірцем і найбільшою цінністю та здобутком людської 
цивілізації від часу її заснування.

На підставі проведеного дослідження можна констатувати, що 
власне націоналізм і є реальною демократією, де еліта (пасіона-
рії), фахові, висококультурні представники нації «…найкращих 
із народу…, які творчою працею над поліпшенням долі народу, 
тих, що між ним самим заслужили собі довір’я й признання…» 47 
формують пріоритети національного розвитку держави та за 
змістом підносять цей процес до рівня національної ідеї. Нато-
мість глобалізм руйнує демократію та через механізм політичної 
масовізації суспільства «витворює свого роду “спеціалістів”» 
у політиці, цілком відірваних від народного ґрунту, які збира-
ють у своїх політпроектах «…різних неморальних суспільних 321 32

47 Стецько Я. Українська визвольна концепція. Твори: у 2 ч. Ч. 1 / за ред. 
В. Косика. Мюнхен: Вид. ОУН, 1987. С. 131.
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покидьків…»48 та через свої космополітичні партійні інтереси 
готові «…купити-продати суспільний інтерес по вподобі»; як 
наслідок — «найкращі, здібні, творчі елементи суспільства з ві-
дразою відвертаються від політики» 49, відтак він (глобалізм. —  
Й. С.) породжує охлократію (владу натовпу) та перетворюється 
в диктатуру.

Проте варто бути свідомим того, що глобалізм є об’єктивним 
явищем, його рівень у світовому масштабі зростає і породжує 
як лідерів процесу глобалізації, так і її топових вигодонабувачів. 
Потрібно з цим рахуватися і на виклики глобалізму зважати. 
Будувати свої, націоналістичні світоглядно-ідеологічні та про-
грамові засади так, щоб навіть в умовах глобалізму як процесу 
і як конкурентної ідеологічної концепції отримувати власні 
національні дивіденди і дбати про національні інтереси.

321 32 322 32

48 Сціборський М. Націократія. Вінниця: Державна картографічна фа-
брика, 2007. С. 22.

49 Там само.
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ЗЕМЛЯ — НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО 
І ВЛАСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Загальноконституційний аспект розуміння 
землі як національного багатства

Земля є об’єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання 
людства, має природне походження — є результатом багато-
вікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме 
тому ставлення до землі не може бути таке ж, як до речей, які 
виробляє людство для свого життєзабезпечення і  які об’єк-
тивно можуть перебувати в  товарному обігу. Утилітарний 
підхід до землі як до товару, який можна купити-продати, що 
його нам сьогодні нав’язують носії політичної влади в Україні, 
є злочином проти Творця цієї землі і майбутнього людей.

Земля як природний об’єкт не може бути відокремленою 
від інших ресурсів чи вилученою з довкілля. Вона становить 
єдине місце життєдіяльності людей та середовище всіх живих 
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організмів і є частиною екологічної системи планети. При-
родне середовище, частину якого становить репродуктивна 
земля, складається із сукупності взаємопов’язаних природних 
компонентів, зокрема й води. Природні властивості землі як 
репродуктивного ресурсу поновлення біологічних продуктів 
людського вжитку обмежені на планеті і на відміну від речей 
(майна), що їх створює в процесі трудової діяльності людство, 
не можуть безмежно збільшуватися.

Вказана особливість землі стала підґрунтям й для конститу-
ційного регулювання різних аспектів статусу землі — як безпо-
середньо, так і в ширшому контексті сукупності компонентів 
навколишнього середовища, якими є природні ресурси.

Визначально-концептуальна основа належності Українсько-
му народу природних ресурсів, які є на території Української 
держави, випливає з об’єктивно-природного і юридично 
закріпленого стану нашого народу як носія суверенітету 
(частина друга статті 5 Конституції України). Саме про такий 
верховний статус Українського народу щодо розпорядження 
природними ресурсами, зокрема землею, вперто не згадують 
носії публічної влади під час цитування вказаної конституцій-
ній статті, обмежуючись лише згадкою, що народ є джерелом 
їхньої влади.

Окремі сфери суспільних відносин, пов’язані з землею, ста-
новлять юридичний аспект, який регулюється приписами нор-
мативних актів в різних галузях права, а стійка природна не-
однорідність землі зумовлює ще й диференціацію її правового 
режиму залежно від категорійності земель, окремих угідь та 
інших особливостей. Виходячи з цього, землю як об’єкт право-
вої регламентації, з урахуванням її призначення, специфічної 
і особливої ролі та функції, виділено (виокремлено) із переліку 
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інших природних об’єктів законодавчим шляхом навіть у Кон-
ституції України.

Статус землі має закарбуватись у свідомості. Відповідно 
до частини першої статті 13 Конституції України, «Земля, її 
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної 
зони є об’єктами права власності Українського народу». За тим 
же концептуальним напрямом уже в частині першій статті 14 
Основного Закону України виокремлене і конкретизоване одне 
з принципових положень, закріплених у зазначеній частині пер-
шої статті 13 Конституції України: землю оголошено основним 
національним багатством, тобто вона є одним зі складників 
матеріальних і духовних благ всього українського суспільства. 
У цій же нормі акцентовано, що це багатство перебуває під 
особливою охороною держави, тобто під охороною інституцій 
державної влади (Верховна Рада України, Президент України, 
Кабінет Міністрів України тощо), їхні ж посадові та службові 
особи повинні скерувати всі свої зусилля на охорону цього ба-
гатства, а не розбазарювати його або допомагати злодіям у його 
розкраданні.

Зазначені доктринальні положення Конституції України 
обумовлюють всю, особливо підкреслюю — всю засадничу 
стратегію регулювання наявних земельних відносин, зважа-
ючи на сучасні потреби суспільства і безумовно орієнтуючись 
на потреби наступних поколінь, тобто закладаючи орієнтири 
на перспективу.

Визнання землі основним національним багатством, яке пере-
буває під особливою охороною держави, обумовлює розуміння 
ролі землі щонайменше у трьох аспектах, а саме:
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1) як території, на якій народ проживає. Тобто йдеться 
про державоутворювальну сутність землі — терито-
ріальний просторовий ареал виникнення, формуван-
ня та подальше історичне існування відповідної нації. 
Зазначена особливість відображає територіальний 
суверенітет України (стаття 2 Конституції України) 
і  кореспондує з  її найважливішою функцією україн-
ської держави, спрямованою на захист суверенітету, 
територіальної цілісності, національної і економічної 
безпеки всього Українського народу (закладена у ча-
стині першої статті 17 Конституції України). У такому 
аспекті землю у  значені єдиного загальнонаціональ-
ного земельного фонду (землі будь-яких відповідних 
категорій) суспільство і носії публічної влади повинні 
обов’язково розглядати як особливий об’єкт держав-
но-національного суверенітету і  нашої національної 
безпеки. Земля є територіальною ОСНОВОЮ Україн-
ської нації;

2) як природний репродуктивний ресурс — життєза-
безпечувальна функція матеріально-біологічного іс-
нування нашої нації. Цінність цього об’єкта природи 
пов’язана з  його багатофункціональним призначен-
ням забезпечувати насамперед загальнонародні та 
загальнодержавні інтереси, зокрема в  умовах нарос-
таючої планетарної продовольчої кризи і обмежених 
ресурсів питної води. Земля є основним засобом ви-
робництва харчових продуктів у сільських, лісових та 
водних господарствах, де її нічим не замінити. Тому 
(поряд з роллю природного об’єкта) такий факт обу-
мовлює її економічні, соціальні, політичні та інші 
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функції. В цьому контексті особливого значення на-
бувають землі сільськогосподарського призначення 
як репродуктивна умова життєздатності і збереження 
генофонду Українського народу (стаття 16 Конституції 
України);

3) як засіб безпосередньої виробничої діяльності, пов’я-
заний з  плодючістю землі сільськогосподарського 
призначення. У процесі взаємодії з родючою землею 
людство послуговується необхідними для забезпечен-
ня свого подальшого життя природними речовинами, 
отриманими від продуктивності землі. Вказане обу-
мовлює специфіку суспільних відносин щодо права 
користування (частина друга статті 13 Конституції 
України) землею вже як об’єктом виробничої діяль-
ності для отримання продуктів щоденного вжитку 
людини. Підкреслюю — саме користування, а не воло-
діння.

Найважливішою ознакою землі у порівнянні з іншими неру-
хомими об’єктами, які можуть бути майном, є її абсолютна 
нерухомість, оскільки її не можна перенести в  інше місце. 
Вказана особливість землі є підґрунтям для комплексного 
правового регулювання різних аспектів статусу землі — як 
безпосередньо, так і  в  контексті більшої сукупності різних 
компонентів навколишнього середовища, що ними є природ-
ні ресурси.

Вказані аспекти розуміння ролі землі обумовлюють: по-пер-
ше, специфічний уособлений статус правового режиму землі 
в порівнянні з іншими матеріальними чи духовними об’єктами 
національного багатства; по-друге, підпорядкованість правово-
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го регулювання режиму інших природних об’єктів правовому 
статусу землі як основної матеріальної цінності, що належить 
на праві власності всьому Українському народові та підлягає 
особливій охороні з боку держави.

Народні депутати України, які 13 і 14 листопада 2019 року 
проголосували за основу двох законопроектів щодо обігу (фак-
тично товарного ринку) землі та способу розпорядження нею, 
стали натхненниками, пропагандистами і проштовхувачами 
ідеї сумнівного ринку землі, і цим взяли на себе відповідаль-
ність за land grabbing — «захоплення землі», тобто за ліквідацію 
спільного права українців на свою землю як основи і коду 
Української нації.

Засадничо вихідні принципи Конституції України щодо землі 
як національного багатства і одночасно об’єкта власності всього 
Українського народу були закладені установчою владою у Роз-
ділі І Конституції України. Вони визначають основу нашого 
конституційного ладу і підвалини суспільних відносин в Україні, 
тому є обов’язковими орієнтирами для всього суспільного життя 
в нашій державі. Зміна цих принципів є зміною конституційного 
ладу. Носієм суверенітету в Україні є НАРОД, а не органи вла-
ди. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно Українському народу як носію суверенітету, 
і це право не може узурпувати держава, її органи або посадові 
особи (частина 3 статті 5 Конституції). Узурпація залишається 
узурпацією незалежно від того, в який спосіб вона відбуваєть-
ся — в авторитарно-силовий чи нібито «законодавчо-лагідний», 
як зараз. Зміну ж вихідних положень конституційного ладу, що 
визначені у Розділі І Конституції України, можна здійснити лише 
одним способом — завершальним рішенням всеукраїнського 
референдуму (стаття 156 Конституції України).
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Народні депутати, Президент і урядовці, ініціюючи проекти 
законів та готуючись до ухвалення закону, зобов’язані беззапе-
речно керуватись у своїй діяльності саме приписами, вказаними 
у Розділі І Конституції України, як доктринальними настановами. 
Розробляючи законопроекти, пропагуючи їх у суспільстві та 
приймаючи за основу — ні Президент, ні Кабінет Міністрів, ні 
народні депутати не запитали в носія суверенітету його бачення 
щодо можливості, порядку і способу набуття індивідуального 
права власності на землю, особливо на землю сільськогоспо-
дарського призначення.

Вказаними діями носії вищої публічної влади, нехтуючи ви-
значальними для конституційного ладу в Україні положеннями 
статей 13 і 14 Конституції, здійснили спробу в завуальованій 
формі фактично змінити вказані принципи конституційного 
ладу в державі.

Виходячи з наведених засадничих положень і згідно з імпера-
тивною настановою частини другої статті 19 Конституції України, 
всі носії публічної влади (президент, народні депутати, міністри, 
державні службовці тощо), зобов’язані діяти лише на підставі 
Конституції і законів України. Саме це і обумовлює їхню пове-
дінку, інакше вони є порушниками свого статусу і узурпаторами 
влади. Суспільно-політична проблема, пов’язана з можливим 
продажем землі в Україні, стала реальною загрозою «грома-
дянській злагоді на землі України» (речення шосте Преамбули 
Конституції України). Крім того, політичні спекуляції на тему 
можливого фактичного продажу землі, за умови однобокої та 
заангажованої позиції Президента України і Кабінету Міністрів 
України, створює суттєву загрозу державності, яку в 1991 році 
відродив Українській народ; нівелює конституційні обов’язки 
держави (читай державної влади) «сприяти консолідації та 
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розвитку української нації» (стаття 11 Конституції України), 
«зберігати генофонд Українського народу» (стаття 16 Конституції 
України). Все це разом призводить до суттєвого уповільнювання 
розвитку України як «суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави» (стаття 1 Конституції України).

Правова охорона земель має бути системою врегульованих 
нормами права організаційних, економічних, управлінських та 
інших суспільних відносин щодо забезпечення раціонального 
використання земельного фонду країни, запобігання необґрун-
тованому вилученню земель із сільськогосподарського обігу, 
відтворення їхньої продуктивності, забезпечення особливого 
правового режиму земель рекреаційного, оздоровчого, приро-
доохоронного та історико-культурного призначення.

Варто звернути увагу на маніпуляційний трюк владної пропа-
ганди щодо референдуму про ринок землі для іноземців. Такий 
референдум взагалі не може бути проведений, тому що він за 
правовою природою антиконституційний, оскільки суперечить 
конституційним положенням статей 13 і 14 Основного Закону 
України, в яких є однозначні застереження, що перешкоджають 
проведенню такого референдуму: земля є національним ба-
гатством і об’єктом власності Українського народу. Тому лише 
громадяни України можуть мати право власності на землю, а не 
будь-хто інший.

Право власності на землю  
в конституційному аспекті

Визначення сфери конституційної гарантії на право власності 
залежить від виду власності, що обумовлює відповідні підхо-
ди (стандарти) до конкретного об’єкта. Такі підходи можуть 
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максимально забезпечувати право власності, якщо власність 
є абсолютною для реалізації цілей її набуття. Однак суспіль-
ство може сформувати та застосувати інші підходи до права 
на власність, яке виконує важливі суспільні функції і є необ-
хідною для його існування. Уніфікації підходів тут бути не 
може, оскільки йдеться про різне цільове призначення в ко-
ристуванні відповідним правом.

Право власності саме на землю має подвійну конституцій-
но-правову природу. 1) Об’єкт права власності Українського 
народу, що одночасно має статус національного багатства. Та-
кий статус землі обумовлює неподільність об’єкта, що є засте-
реженням щодо абсолютизації претензій на отримання права 
власності на землю. 2) Об’єкт права власності і господарювання 
конкретного суб’єкта — громадянина, юридичної особи, держа-
ви. Конституція визначила три рівноправних суб’єкти. Звідціля 
логічним є визначення пріоритетності у набутті права власності 
на землю, виходячи з потреб суспільства і зважаючи також на 
те, що право власності і право господарювання не є тотожними.

У концептуальному підході до встановлення і регулювання 
права власності на землю, особливо щодо землі сільськогоспо-
дарського призначення, право власності на землю саме Україн-
ського народу (суспільства) може бути пріоритетним над правом 
індивідуума і обумовлювати встановлення обмежень не лише 
в розпорядженні наданим правом, а взагалі у наданні комусь 
такого права індивідуально. Тим паче, що частина друга статті 
13 Конституції України говорить лише про право громадянина 
на користування природними об’єктами права власності народу, 
а таким чином і землею. До того ж пріоритетність може проявля-
тись навіть щодо певних категорій і видів землі. Зокрема, в статті 
23 Земельного Кодексу України була зазначена пріоритетність 
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земель сільськогосподарського призначення (особливий статус) 
у порівнянні з іншими видами земель. Надання землі статусу 
основного національного багатства, що перебуває під особливою 
охороною держави, покладає на органи державної влади, а та-
кож на органи місцевого самоврядування, загальний обов’язок 
забезпечити раціональне використання та охорону земельних 
ресурсів України. Виконання цього обов’язку забезпечується 
здійсненням вказаними органами низки повноважень і функцій 
щодо управління об’єктами земельної власності чи спрямованих 
на охорону земельних ресурсів.

Порядок здійснення права власності на природні ресурси 
має визначати поресурсове законодавство, в якому регулювання 
права власності на землю має певну специфіку.

Правила, що унормовують регулятивні і наглядові процедури 
щодо права власності на землю сільськогосподарського при-
значення, яка природно виконує суспільно важливу функцію 
забезпечення життєздатності народу, визначають дії, які можуть 
бути в розпорядженні (в арсеналі) власника. Якщо такі прави-
ла позбавляють власника певних видів поводження зі своєю 
власністю, то такі види поводження залишаються поза межами 
абсолютизованого права власника (наприклад, власнику пред-
метів мистецтва, що мають статус національного надбання, 
заборонено продавати їх за кордон).

Можливість, а в певних ситуаціях і необхідність, обмежити 
реалізацію права власності на землю безпосередньо випли-
ває з положень Конституції України: 1) Україна є соціальною 
державою (стаття 1), що покладає на чинну публічну владу зо-
бов’язання дбати про збереження життя і належного здоров’я 
людини та її достойного існування (стаття 3), а також гармоній-
ного існування загалу (суспільства) як сукупності людей, що 
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довірила їй (публічній владі) виконувати функції правління; 
2) «Власність зобов’язує. Власність не повинна використовува-
тися на шкоду людині і суспільству» (частина третя статті 13), 
тобто розпорядник власності має також одночасно і суспільні 
зобов’язання (виключенням є майно безпосереднього особистого 
значення); 3) «використання власності не може завдавати шкоди 
правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі» 
(частина сьома статті 41). Як бачимо, навіть у статті 41 Консти-
туції України, в якій концептуально закріплено конституційне 
право приватної власності людини, індивідуальне зобов’язання 
власника щодо збереження природної якості землі виокремлено 
в самостійне положення, а стаття 66 Основного Закону України 
ще й містить для кожного зобов’язання не заподіювати шкоду 
природі, а тому й землі.

Варто зазначити, що Конституційний Суд України також не-
одноразово висловлював свою позицію, що власність гарантує 
не лише права власників, а й покладає на них певні обов’язки. 
Така позиція корелює з положеннями Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, 
відповідно до яких державам-учасницям договору дозволено 
за допомогою національного закону використовувати певні 
регулюючі механізми користування об’єктами права власності 
відповідно до суспільних потреб, внутрішньої соціальної та еко-
номічної політики. У статті 1 Першого протоколу до Конвенції 
йдеться про те, що «ніхто не може бути позбавлений свого майна 
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених за-
коном або загальними принципами міжнародного права. Проте 
попередні положення жодним чином не обмежують право дер-
жави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними 
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для здійснення контролю за користуванням майном відповідно 
до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів».

До того ж вказаний припис Конвенції стосується права на 
звичайну власність, а власність, яка має ще й статус національного 
багатства, потребує додатково вагомих захисних механізмів 
від індивідуального егоїзму.

Гарантування права власності на землю, про що йдеться в час-
тині другій статті 14 Конституції України, — одна з важливих 
функцій держави. Конституція України (стаття 13) зобов’язує 
державу забезпечувати захист прав усіх суб’єктів права власності, 
проголошує непорушність права приватної власності та закріп-
лює положення про те, що ніхто не може бути протиправно 
позбавлений своєї власності (частина четверта статті 41). Саме 
в цьому й полягає сутність гарантій права власності — не можна 
протиправно її позбавити, — а не в необмеженій абсолютизації 
права на отримання у власність чогось, як багато хто вважає. 
Такий підхід безпосередньо стосується набуття права власно-
сті на частку землі (ділянку), яка є національним багатством 
Українського народу.

Крім того, варто звернути увагу, що конституційне гаран-
тування права власності не покладає на суспільство або на 
державу як управлінський інститут суспільства кореспондую-
чого обов’язку забезпечити приватизацію природних об’єктів, 
зокрема й землі. Конституція встановлює лише можливість 
регулювати через закони порядок використання природних 
ресурсів — і не більше. Серед усіх видів і категорій земель саме 
земля сільськогосподарського призначення додатково потребує 
спеціального регулювання або навіть обмеження на набуття на 
неї права власності та захисту від її абсолютної (як видно з на-
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мірів схоластичних політиків) «прихватизації», оскільки така 
земля має функцію життєзабезпечення Українського народу.

Закон дійсно може визначити порядок набуття права на 
вказану власність (частина друга статті 14 Конституції України), 
але лише за умови системної єдності положень статей 5, 13, 14 
Основного Закону України, тобто в разі, якщо носій суверені-
тету (народ) дасть згоду на таке поводження з національним 
багатством і з цим специфічним об’єктом права власності всього 
Українського народу. Всенародна згода (волевиявлення), від-
повідно до статті 69 Конституції України, здійснюється через 
всеукраїнський референдум або через якусь іншу форму безпо-
середньої демократії — волю суверена публічна влада зобов’язана 
з’ясувати.

Конституція України, закріпивши за представницьким орга-
ном всього Українського народу — Верховною Радою України 
(парламентом) — виключне право законодавчого регулювання 
всіх правовідносин стосовно використання природних ресурсів 
і встановлення правового режиму власності (частина друга статті 
14, пункти 5, 7 частини першої статті 92), надала можливість 
цьому органу країни регулювати правові відносини в земельній 
сфері з позиції балансу інтересів індивідуума й суспільства. 
Про це сказано і в актах Конституційного Суду України (рішен-
ня від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 (справа про постійне 
користування земельними ділянками); від 20 червня 2007 року 
№ 5-рп/2007 (справа щодо кредиторів підприємств комунальної 
форми власності)). До того додається, що відповідно до частини 
другої статті 19 Конституції України домінантними є вихідні 
положення Розділу І Основного Закону України.

Тим, хто поверхово маніпулює так званим досвідом інших 
країн чи правових систем, маю пригадати, що Європейський 
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Суд з прав людини в пункті 46 справи «Джеймс та інші проти 
Об’єднаного Королівства» (1986 р.), в пункті 87 справи «Колиш-
ній король Греції та інші проти Греції» (2000 р.) зазначив, що 
дотримується такої думки: національні органи влади, з огляду 
на безпосереднє знання своїх суспільств та їхніх потреб, пере-
бувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя, коли 
оцінюють те, що становить «громадський інтерес» у відповідному 
суспільстві. Суд вважає природним, що поле розсуду, надане 
національній законодавчій владі для реалізації соціальної та 
економічної політики, має бути широким, тому буде поважати 
судження національного законодавця стосовно того, що стано-
вить «громадський інтерес», доки таке судження не буде явно 
необґрунтованим.

Виходячи з системного підходу і концептуального розуміння 
положень статей 1, 2, 3, 5, 13, 14, 16, 17, 41, 66 Конституції України, 
набуття права власності на землю, особливо сільськогосподар-
ського призначення, як нашого національного багатства і репро-
дуктивного базису, може бути обмежено в інтересах суспільства 
і піклування про збереження сфери життєзабезпечення ниніш-
нього і прийдешнього покоління Українського народу. А оста-
точне рішення має бути за носієм суверенітету — НАРОДОМ.
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ШІСТЬ МІФІВ ПРО ЗЕМЛЮ  
ТА ОДИН — ПРО НАЦІОНАЛІСТІВ

Кінець 2019 року ознаменувався ухваленням у першому чи-
танні проекту Закону 1 «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарсько-
го призначення» (№ 2178–10), спрямованого на скасування 
мораторію щодо купівлі-продажу землі. Відповідне рішення 
парламенту викликало негативну реакцію суспільства у  ви-
гляді масових протестів і перекриття основних автодоріг дер-
жавного значення. Реакція була цілком передбачуваною з ог-
ляду на соціологічні дослідження.

Як аргументи за зняття мораторію очільники держави та уря-
ду наводили низку фактів і прогнозних показників, що містять 
ознаки маніпуляцій та необґрунтованості. Серед них — необ-
хідність виходу України з «ганебного клубу держав, де немає 
ринку землі»; приріст ВВП +0,23–0,83%, а за оцінками Світового 
1 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059
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банку +0,5–2%; додаткові надходження до державного бюдже-
ту у 2020 році +1 млрд грн тощо. У зв’язку з цим у суспільстві 
сформувалися міфи щодо вільного ринку землі, які підлягають 
спростуванню на основі сухих статистичних даних і передового 
досвіду окремих країн світу.

Таблиця 1 
Ставлення українців до мораторію на продаж землі 2

Ініціатор опитування Дата опитування/Результат

Центр ім. О. Разумкова 15.10.2019 11.11.2019
«за» — 57,2% «за» — 63,4%

Соціологічна група Рейтинг 08.10.2019 30.10.2019
«за» — 73% «за» — 53%

Фонд Демократичні  
ініціативи ім. І. Кучеріва

10.09.2019 25.11.2019
«за» — 49,6% «за» — 58%

Перед спростуванням міфів необхідно дослідити сучасний 
стан земельних відносин в Україні.

Загальна площа земель с/г призначення — 60,3 млн га, 
у т. ч. 10,4 млн га державної форми власності, 6,13 млн га — 
особисті селянські господарства (за даними Держгеокадастру 3  
 

2 Складено за даними соціологічних опитувань, розміщених на офіцій-
них веб-сайтах: http://razumkov.org.ua/, http://ratinggroup.ua/, https://dif.
org.ua/

3 Ринок земель. URL: https://land.gov.ua/icat/rynok-zemel/
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та Держстату 4 України станом на 01.01.2019). Цікавий факт — 
середня орендна плата за користування землею с/г призначення 
в Україні у 2018 році становила: землі державної власності — 
3431,5 грн/га, інші землі — 1613,4 грн/га. Різниця становить 
2,1 раза.

Рис. 1 Вартість оренди земельних ділянок с/г  
призначення в Україні 5

4 Особисті селянські господарства на 1 січня 2019 року. URL: http://www.
ukrstat.gov.ua/

5 Інфографіка: Середня орендна плата за користування землею сільсько-
господарського призначення в  Україні у  2018 році. URL: https://land.
gov.ua/info/infohrafika-serednia-orendna-plata-za-korystuvannia-zemleiu-
silskohospodarskoho-pryznachennia-v-ukraini-u-2018-rotsi/
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Тепер спробуємо розібрати найпоширеніші міфи про ринок 
землі:

МІФ № 1. Землю скуплять іноземці — часткова правда, бо 
заборону продажу землі іноземцям легко обійти. Вони через 
різні схеми можуть створити підприємство зі 100% українськими 
інвестиціями та через нього скуповувати землю.

МІФ № 2. Землю за безцінь скуплять олігархічні агрохол-
динги — правда. Станом на 01.01.2019 в Україні обліковано 
76 328 аграрних підприємств, з них великих — 23. Середній 
чистий прибуток агрофірм перевищує показники: середніх 
підприємств — у 29 разів, малих — у 1682 рази.

Рис. 2 Фінансові результати с/г підприємств України 6
6 Діяльність підприємств / Діяльність суб’єктів великого, середнього, 

малого та мікропідприємництва / Статистичний збірник. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_dsp_2018.pdf
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Малі та середні фермери не зможуть бути рівноцінними кон-
курентами великим через брак коштів, що найбільше виявилося 
після 01.01.2017 року, коли парламент скасував для аграріїв осо-
бливий режим ПДВ (сплачений до того податок залишався на 
рахунках підприємств для фінансування подальшої діяльності). 
Активним лобістом такого кроку був МВФ під гаслом скасування 
пільг і створення конкурентних умов на ринку. Спецрежим ПДВ 
замінили на бюджетні дотації, більшу частину з яких отримали 
наближені до експрезидента олігархи 7.

МІФ № 3. Ринок землі дасть надходження інвестицій на 
мільярди доларів на рік — не існує експертних розрахунків 
щодо «інвестиційного» потенціалу ринку землі.

Візьмемо для прикладу результати розпродажу державних 
підприємств. Науковці з НАН України підрахували, що за 1992–
2016 роки доходи України від приватизації 132 050 підприємств 
становили трохи більше ніж $10 млрд, з яких одна лише Криво-
ріжсталь дала $4,8 млрд. Вартість продажу одного підприємства 
в середньому становила 0,5 млн грн, або 75,8 тис. дол. США 8.

Заяви щодо можливих приватизаційних, податкових чи ін-
ших бюджетних надходжень від продажу с/г землі — оцінкові 
судження, особиста думка окремих спікерів без прорахованого 
підґрунтя.

7 Ігри в  дотації: як аграрії взяли 4 мільярди. URL: https://www.epravda.
com.ua/publications/2018/02/1/633634/

8 Білоусова О. С. Фінансова взаємодія держави та підприємств для 
розвитку економіки. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/
Dis_Bilousova.pdf
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МІФ № 4. Селяни, що мають паї, зможуть отримати в рази 
більшу оплату за надання паїв в оренду — не існує жодних 
експертних розрахунків потенційного зростання доходу селян 
після впровадження ринку с/г землі. Хоча і сьогодні ніхто не 
заважає селянину здавати в оренду свою землю тому фермеру, 
який елементарно заплатить більшу ціну.

МІФ № 5. Україна стане аграрним придатком Європи — 
ризик дійсно існує і достатньо великий. У 2018 році 30,4% усього 
товарного експорту з України до ЄС займала аграрна та харчова 
продукція 9.

МІФ № 6. Якщо виникне загроза земельному фонду, держава 
як регулятор зможе відібрати землю — повернення можливе 
тільки в окремих випадках і за відповідної ситуації. Держава 
зможе повернути собі лише ту с/г землю, що була до привати-
зації в її власності. Землю, що належала громадянам, держава не 
може повернути, хіба через суд, якщо громадянин — колишній 
власник паю — звернеться туди з позовною заявою.

І ще один приклад приватизації підприємств. Нові власники не 
завжди виконують свої інвестиційні та соціальні зобов’язання, але 
держава не поспішає повертати собі продану їм власність. Окремі 
випадки були, один з них — Криворіжсталь, інший — Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат, який на момент повернення 
в державну власність був фактично зруйнований російськими 
власниками. Також слід згадати скандальну справу приватизації 
Укртелекому, який спочатку продали відомому олігарху, потім 
повернули державі, а потім знову віддали попередньому власнику.
9 Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2018 році. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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І останній МІФ № 7. Українські націоналісти у земельних 
питаннях — комуністи/соціалісти/ліваки. Автори міфу — до-
морощені ліберали-грантоїди, які в інтересах українського олі-
гархічного та іноземного транснаціонального капіталу всіляко 
лобіюють нібито вільний ринок землі.

Насправді націоналісти у земельних питаннях пропону-
ють власникам паїв ринкових можливостей значно більше 
за будь-яких лібералів. Якщо останні — за дикий ринок «ку-
пи-продай», то націоналісти — за соціально орієнтовану рин-
кову економіку в інтересах сталого розвитку нації та держави. 
Лібералізм і соціалізм/комунізм мають всі ознаки догматизму, 
зокрема в земельному питанні: ліберали — виключно за при-
ватну власність, ліві — за суспільну та/або державну. Україна 
1917–1991 рр. прожила в умовах догматичної лівої ідеології 
з трьома Голодоморами та продовольчою кризою кінця 80-х 
років ХХ ст. Від 1991 року тут панує ліберальна ідеологія рин-
кового фундаменталізму — результати не кращі, ніж в часи 
УРСР 10, а закріплення зернового ухилу експорту — свідчення 
деградації національної економіки. І це при тому, що країна 
володіє найкращими в Європі чорноземами.

На початку Незалежності українські націоналісти підтри-
мували ідею продажу с/г землі з метою формування міцного 
класу малих і середніх фермерів, але в умовах сьогодення зняття 

10 Денисов К. В. Націоналізм — безальтернативний шлях подолання на-
слідків комуністичних і ліберальних експериментів в економіці Укра-
їни / Економічний націоналізм та соціальна справедливість. Збірник 
матеріалів Шостих Бандерівських читань. Київ, 1 лютого 2019 р. / упор. 
Т. Бойко, Ю. Сиротюк, Б. Галайко, К. Денисов. Київ: НАЦ «УССД», «Ви-
давець Олег Філюк», 2019. С. 168–178.
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мораторію недоцільне 11. Натомість слід запровадити довічний 
мораторій на продаж с/г землі; створити Державний земель-
ний банк, дозволити продаж землі виключно такому банку 
або територіальній громаді; розвивати ринок довгострокової 
оренди з правом її родинної спадщини. Як бачимо, націоналізм 
пропонує три абсолютно ринкові варіанти розпорядження с/г 
землею. Розглянемо кожен із них.

І. Довічний мораторій раз і назавжди закріпить 100-відсотко-
ве збереження стратегічного ресурсу у власності українського 
народу, як то записано у ст. 13–14 Конституції України.

Світовий досвід — націоналістичний Ізраїль 12, де державі 
належить 93% с/г земель. Продаж землі заборонено, альтерна-
тива — довгострокова оренда від 49 років. Натомість держава 
має право примусового викупу земельних ділянок. Уряд активно 
підтримує агросектор через стимулювання інноваційної, нау-
ково-технічної та науково-дослідної діяльності. Відзначимо, що 
у націоналістичних Ізраїлі та Японії продаж землі іноземцям 
заборонено.

ІІ. Створення Державного земельного банку — основного 
покупця с/г земель недержавної (у т. ч. комунальної) форми 

11 Сиротюк Ю. М. Між соціальною справедливістю, псевдосоціальною 
демагогією та безпекою держави і нації // Cоціальна політика в теорії 
і  практиці українського націоналізму: історія і  сьогодення. Матеріа-
ли VII всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці 
УПА. Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / наук. ред. О. М. Сич. Іва-
но-Франківськ: Лілея НВ, 2017. С. 243–244.

12 Купівля-продаж. Досвід Ізраїлю. URL: http://www.agroperspectiva.com/
ru/free_article/367
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власності. В Ізраїлі та Японії цю функцію виконують відповід-
но Земельне управління та Сільськогосподарський комітет 13 
(у разі відсутності приватного покупця). Одразу слід розв’язати 
наступні питання:

• організаційна форма діяльності — унітарне підприєм-
ство чи господарське товариство. Практика свідчить 
про поширеність саме господарського товариства, але 
земля є стратегічним ресурсом, отже потребує осо-
бливого дослідження;

• спосіб формування статутного капіталу — через прямі 
бюджетні перерахування, цільові бюджетні програми, 
цільові випуски ОВДП, інші незаборонені джерела;

• спосіб викупу земель — одноразова плата чи виплата 
рівними (фіксованими) частинами;

• оподаткування доходів громадян від продажу земель 
Державному банку — повна чи пільгова ставка подат-
ку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Доцільно засто-
совувати другий варіант для стимулювання відповід-
них операцій;

• у разі запровадження ставки оподаткування понад 0% 
визначення бюджету-отримувача ПДФО від операцій 
з продажу землі: місцевий (якщо покупцем є громада) 
або державний (якщо банк).

Окремо слід розробити план визначення та встановлення вар-
тості землі під час операції купівлі-продажу. Тут можливі два 
варіанти: на основі оновленої нормативно-грошової оцінки 
13 Обіг земель сільськогосподарського призначення. В  кадрі — Японія. 

URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/free_article/366
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або ринкових показників. Для останніх можна використову-
вати досвід Японії — спеціалізовані безоплатні Інтернет-май-
данчики, але без застосування сумнозвісного українського 
досвіду «майданчиків Яценка 14».

Перевагою Державного земельного банку є те, що його фі-
нансово може контролювати Рахункова палата України та Офіс 
фінансового контролю (колишня Державна аудиторська служба 
України), а крім того він стане підзвітний суспільству. Ефек-
тивний банк у перспективі здатен наповнювати податками та 
зборами бюджети усіх рівнів. Важливо при цьому уникнути 
хронічних проблем управління державною власністю в Україні — 
затягування із затвердженням фінансових планів державних 
підприємств, їхнє підпорядкування кільком органам виконавчої 
влади, встановлення завищеної норми відрахування до бюджету 
частини чистого прибутку.

Вчені НАНУ пропонують зокрема два варіанти створення 
такого банку — Державна земельна фундація 15 (як спеціальний 
орган виконавчої влади) чи Земельний іпотечний банк 16.

ІІІ. Ринок довгострокової оренди з правом родинної спад-
щини. Це дозволяє малим і середнім фермерам отримувати 

14 Рада ліквідувала «майданчики Яценка». URL: https://www.ukrinform.ua/
rubric-economy/2832007-rada-likviduvala-majdanciki-acenka.html

15 Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України. URL: 
https://dt.ua/macrolevel/suspilne-znachennya-zemli-dlya-suchasnosti-ta-
maybutnogo-ukrayini-329016_.html

16 При запровадженні обігу сільгоспземель необхідно створити Земельний 
іпотечний банк — Юрій Лупенко. URL: http://www.iae.org.ua/presscentre/
archnews/2704-pry-zaprovadzhenni-obihu-silhospzemel-neobkhidno-
stvoryty-zemelnyy-ipotechnyy-bank-yuriy-lupenko.html
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землю в користування мінімум на 49, максимум — на 98 років. 
У таких умовах фермер може планувати капітальні вкладення, 
сівозміни, інвестиційну діяльність. Найвідоміший світовий 
приклад — Гонконг, що перебував в оренді Великої Британії 
впродовж 99 років.

Підсумовуючи, зазначимо, що земельне питання — струк-
турна політична, юридична, соціально-економічна реформа, 
що потребує складного процесу підготовки та реалізації. А на-
самперед — підґрунтя. У Глобальному рейтингу прав власності 
Україна опустилась із 93-ї до 110-ї позиції, великою мірою через 
відсутність незалежних судів і дієвого верховенства права. 
У рейтингу The Global Competitiveness Repоrt за показником 
«захист прав власності» Україна на 114-й позиції, за показником 
«незалежність правової системи» — на 120-й. Хоча в рейтингу 
Doing Business за показником «реєстрація прав власності» Україна 
піднялась з № 141 до № 64 17.

Нехтування бодай однією зі складових реформи — крок до 
катастрофи.

17 10 років покращення. URL: https://www.bez-brehni.com/category/
pokrashchennya/
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історик, політичний аналітик

ЕКОЛОГІЯ І НАЦІОНАЛІЗМ

Сьогодні ми спостерігаємо різку актуалізацію екологічної 
і  природозахисної проблематики. Крім очевидних об’єктив-
них причин цього явища (забруднення і зникнення видів тва-
рин, комах і рослин), присутня ще й суттєва суб’єктивно-по-
літична складова.

Річ у тім, що глобальні еліти та ліволіберальний політичний 
спектр покладається на екологію як на можливу противагу 
підйомові популізму. Для транснаціонального фінансового ка-
піталу екологія симпатична саме своєю нібито «універсальною» 
проблематикою, яка вимагає глобальних рішень і спроможна 
переважити національну та ідентитарну проблематику.

Прикладом використання глобальними елітами екології є 
проект «Грета Тунберг» та план екологічної політизації школярів 
проти антиелітарних та антиістеблішментських рухів. Іншим 
прикладом може бути проект «зеленого» нового курсу Демпартії 
США проти трампізму.

При цьому не забуваймо, що транснаціональний фінансо-
вий капітал є мотором глобалізації, масової міграції, наступу 
на державні суверенітети та безпосередньо відповідальним за 
екологічну кризу нашого часу.
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Отже, чия екологія?

Права чи ліва? Національна чи космополітична? Глобальна чи 
локальна?

Відповідь може дати історія.
Термін «екологія» запропонував у 1866 німецький біолог 

Ернст Геккель для опису взаємовпливів між популяцією живих 
організмів і середовищем їхнього існування.

Геккель був дарвіністом, моністом, критично налаштованим до 
лібералізму і вільного ринку, а також німецьким ультрапатріотом 
і віддавав належне модним тоді расовим теоріям. Таким чином 
народження екології нерозривно пов’язане з прив’язаністю до 
Гаймату, вітчизни, нації і її землі.

У 19 – на поч. 20 ст. екологічні ідеї стали частиною руху ні-
мецького фьолькіш. Екологічні ідеї розвивав філософ Людвіг 
Клагес.

У 20 ст. екології не пощастило.
У першій третині 20 ст. екологія вперше стала частиною вну-

трішньої політики. На жаль, це було пов’язано з діяльністю 
Вальтера Дарре і німецького націонал-соціалізму. Тоді впер-
ше було впроваджено екологічне законодавство, а ідея «крові 
і ґрунту» увійшла в арсенал міністерства Геббельса. Звичайно, 
що з катастрофою гітлерівського райху під його руїнами було 
поховано й екологію. Екології вперше не пощастило: разом 
з крахом націонал-соціалізму скрахував і проект екологічної 
політики; екологічна політика була надовго скомпроментована. 
(Детальніше про це можна дізнатися з книги Анни Брамвел 
«Екологія у 20 ст.».)

До речі, у той самий час лібералізм цілком нехтував приро-
дою, адже вона не вписувалася у вільний ринок та автономію 



210 IIІ  НОВІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗМУ

індивіда. Марксизм поділяв з лібералізмом нігілістичний погляд 
на природу. Згадати хоча б тезу Маркса про «ідіотизм сільського 
життя», чи сталінську тезу про «людину царя природи», чи ста-
лінський план перетворення природи, план повороту рік і аж 
до ідіотичної кампанії меліорації в «срср».

Тобто відповідь на запитання «Яка екологія?» і «Чия еколо-
гія?» зрозуміла — вона нерозривно пов’язана з національним 
почуттям, вона національна, вона локальна.

Відновлення руху на захист природи відбулося через два 
десятиліття, у 60-х роках, і було пов’язано з антиполітичною 
програмою, хіппізмом, нейтралітетом у Холодній війні і паци-
фізмом. У 70-х виникають перші екологічні політичні партії — 
спершу нонконформістські, ліво-праві, альтернативістські. 
Але незабаром починається різкий ухил зелених у бік лівого 
радикалізму, космополітизму, проіміграційності, просування 
лгбт-тематики і навіть педофілії.

У 80-х «зелені» партії у Європі стали яскраво антинаціо-
нальними. Охорона природи у їхньому розумінні передбачає 
стирання народів, націй і культур, хоч насправді дух екології 
говорить протилежне.

Так екології не пощастило вдруге. Сучасні зелені партії — це 
99% захисту мігрантів і «лгбт», 1% захисту природи.

Як можна описати елементи  
екосвітогляду?

Людина — насамперед біологічний організм, і  на неї поши-
рюються ті ж закономірності, що й на ссавців і  загалом усіх 
істот. Людина також є культурною істотою. Її культура, мова, 
приналежність є частиною її унікальної біокультурної сутнос-
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ті. Етнонаціональні спільноти є аналогами популяцій живих 
організмів.

Війна з природою загрожує самій людині і всьому живому.
Хижацька експлуатація природних та біоресурсів, забруднен-

ня середовища катастрофічно відбиваються на самій людині.
Людина — відкрита і небезпечна істота. Вона здатна як жити 

в гармонії з природою, так і перетворювати її.
Нині ми перетнули певну межу, за якою ризикуємо залиши-

тись без ресурсів, води, на отруєній мертвій планеті.

Що робити?

Існує проект глобалістської екології і  проект антиглобаліст-
ської екології.

Сучасний ліволіберальний проект передбачає серед іншого:

• скорочення населення (насамперед європеоїдів);
• масову міграцію (з країн Третього світу в ареал про-

живання європейців);
• зміцнення транснаціональних структур примусу;
• відмову від м’яса.

І все це під претекстом боротьби з глобальним потеплінням.
На це можна сказати, що проблема потепління має неодно-

значний характер, тут можуть діяти як антропогенні чинники, 
так і природні цикли потепління.

Крім того, основним забруднювачем довкілля побутовими 
відходами (зокрема океанів) є не Європа чи Америка, а Китай 
і Третій світ. Це факт. Нарешті саме в Африці населення зростає 
шаленими темпами, але не народжувати пропонують європейцям.
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Національно-патріотичні сили бачать ситуацію по-іншому.
Захист природи не можливий без захисту природної різ-

номанітності народів і культур. Народи мають право на свою 
ідентичність і на свій чистий дім — Вітчизну. Боротьба з забруд-
ненням природи має починатися знизу, з людини, з громади, 
з національної держави.

Слід скорочувати шкідливі викиди, шукати чисті джерела 
енергії, вести екологічне сільське господарство (без ГМО), розши-
рювати площі лісів — і це мають робити самі народи і держави.

Націоналістичний аспект екології

Націоналізм мусить інтегрувати екологію.
Це означає не лише внести чи розширити екопункти в програ-

мі, а зробити постійним елементом думки і власного публічного 
дискурсу.

Ми мусимо перепривласнити екологію, повернути її до джерел.
Це необхідно зробити, бо:

• Україна має значні екопроблеми — забруднення, ви-
рубка лісів, скорочення біорізноманіття;

• тому що забруднення суші й океанів — це факт, і це 
реальна загроза, що наростає;

• тому що екологія стає частиною глобального порядку 
денного, і  ліволіберали та транснаціонали планують 
використати її для викорінення народів як зелений 
большевизм 21 ст.
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РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ  
СУСПІЛЬСТВА

У зв’язку з  процесом визнання Вселенським патріархом ав-
токефалії Православної церкви України в  інформаційному 
просторі держави релігійна тематика посіла помітне місце. 
З  широкого спектра піднятих питань значне зацікавлення 
викликає осмислення впливу церковних інституцій та релігії 
взагалі на розвиток держави, суспільства, особистості, осо-
бливо в  розрізі впливу релігійного фактора на економічний 
розвиток національної спільноти та її суб’єктів.

У сучасному секуляризованому суспільстві поширюється 
міркування щодо відсутності позитивного впливу релігії на 
людство та економіку зокрема. Є навіть такі, хто погоджується 
з висловом Карла Маркса, що «релігія — це подих пригніченої 
тварини, серце безсердечного світу, подібно до того як вона — 
дух бездушних порядків. Релігія — це опіум для народу» 1. Себто 
1  Маркс К. Критика гегелевской философии права: Нищета философии: 

пер. с фр. и нем. Москва: Мир книг: Литература, 2007. С. 416.
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розглядають релігію як інструмент в руках владоможців для 
одурманення народу. Подібне твердить Еріх Фромм, в бачені 
якого церква потрібна державі для того, щоб підтримувати 
людину в працездатному стані, «стані задоволення глибоко 
нерелігійною системою» 2.

Для ілюстрації відсутності позитивного впливу релігії на 
економічний розвиток суспільства наводять дані, які вказують, 
що економічно процвітають країни з невеликим відсотком 
вірян, а найрелігійніші країни навпаки є найбіднішими. Хоча 
з цієї схеми випадають економічно розвинуті держави США 
та Італія, в яких відсоток вірян є значним. Вимальовану схему 
успішних нерелігійних країн обґрунтовують тим, що можна 
знехтувати принципами релігії, але не власними інтересами. 
З економічної точки зору не доцільно втрачати багато часу на 
молитви, відвідування служб у храмах. Тож стверджують, що 
для людей більше важить рахунок у банку, ніж Біблія.

Відкидання релігії на маргінеси суспільного життя призвело 
до формування бездуховно-споживацького суспільства, в якому 
економічні відносини перетворилися в етично-безпринципні, 
що регулюються пристрастю, а не чеснотами і мораллю. У цьо-
му суспільстві дух наживи перетворився на дух гедонізму. Що 
цікаво, в цій моделі суспільства, яка поглинає Україну, на місці 
витіснених релігій утворюється своя релігійність, яку Олена 
Тимчик називає «споживацьким тотемізмом». Своєрідним тоте-
мом виступають бренди, споживання яких перетворює звичай-
них людей у надістот. Споживачі дістають емоційно-моральне 
задоволення від придбання товарів знаних брендів. «Спожи-
вання, — зазначає Олена Тимчик, — набирає терапевтичного, 
2 Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе: [пер. с нем.]. Москва: 

АСТ: Транзиткнига, 2005. С. 208.
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емоційно-компенсаторного впливу на масову свідомість, тобто 
функцію, притаманну релігії» 3. Ця побутова містифікація, го-
нитва за насолодою, багатством позбавлена релігійного сенсу, 
у ній немає справжньої духовності, вона пов’язана з земними 
пристрастями. В цій свідомості споживацької релігійності немає 
нічого кращого, вищого, ніж насолода від речей, втішаючись 
якими люди переходять у своєрідну трансцендентність, у якій 
не потрібно думати про майбутнє.

Витісненням релігії, створенням своєрідних псевдорелігій 
не вдалося досягти гармонії в сучасному суспільстві. Навпаки 
прогресують різноманітні кризи суспільного устрою (соціальні, 
економічні, політичні тощо), посилюються розмови про «занепад 
Європи». Як твердить український релігієзнавець Юрій Чорно-
морець, світські технології розв’язання проблем не спрацьовують 
без моральної якості суспільних зв’язків 4.

Дослідник Микола Несправа наголошує на неможливості 
отримання гармонії в ринкових відносинах без самообмеження, 
яке є результатом релігійного виховання 5. Висловлене перегу-
кується з євангеліївськими словами: «Не збирайте собі скарбів 
на землі, де міль та іржа точить і де злодії підкопують і крадуть. 
Збирайте ж собі карби на небі, де ні міль, ні іржа не точать і де 

3 Тимчик О. А. Економіка та релігія: теорія і  практика взаємовпливу: 
монографія. Київ: КНТ, 2014. С. 321.

4 Чорноморець Ю. Ідеал християнської України як вимога соціального 
вчення християнських церков. URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_
thought/analytic/47555/

5 Несправа М. В. Вплив релігії на процеси економічного зростання 
та європейської інтеграції: аналіз наукових досліджень у парадигмі 
соціального конструктивізму // Філософія і політологія в контексті 
сучасної культури. 2017. Вип. 2. С. 14.
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злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й 
серце ваше» 6.

На початку ХХ ст. німецький філософ Макс Шелер зазначав 
про те, що криза суспільства споживацтва та маніпуляцій при-
зведе до численних негативів — від екологічних до економічних, 
і лише християнство зможе вказати, як вибратися з катастрофи 
цивілізації, що будувалася століттями 7. Століттям пізніше папа 
Римський Бенедикт ХVІ вказував на те, що марксистська система 
призвела до економічної розрухи, екологічного лиха, руйнування 
духу в одній частині Європі, а в іншій все відчутнішою виявля-
лася прірва між багатими і бідними, деградація гідності людської 
особи через наркотики, алкоголь і оманливі міражі ілюзорного 
щастя. Згідно з твердженням англійського релігієзнавця Джона 
Мілбанка сучасне суспільство прийшло до періоду, який можна 
порівняти з пізньою античністю, коли спостерігалася деграда-
ція моралі, відбувалися численні переселення, втрачали свою 
цінність секулярні ідеї, розгорталися політичні кризи тощо. За 
таких обставин, на думку останнього, суспільство перебуває на 
межі трансформаційних процесів, переходу до модифікованого 
середньовіччя, епохи повернення до християнських цінностей, 
але епохи, яка не має нагадувати темні віки з інквізицією, пере-
слідуванням інакодумців тощо. Про те, що релігія повертається 
в сучасну європейську публічну політику, говорить архімандрит 
Кирило Говорун, зазначаючи, що час «секуляризації потихеньку 

6 Біблія (Мф.6: 19–21). URL: https://www.biblegateway.com/passage/?search
=%D0%92%D1%96%D0%B4+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%
96%D1%8F+6%3A19–21&version=UKR

7 Чорноморець Ю. Ідеал християнської України як вимога соціального 
вчення християнських церков. URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_
thought/analytic/47555/
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сходить нанівець» 8. Відповідно існують очікування на перетво-
рення суспільства на таке, в якому свою вагу матимуть духовні 
цінності, пріоритети солідарної моделі поведінки, а не постійне 
зростання конкуренції (при всій її важливості для зростання 
економічного розвитку) 9.

Спроможність релігії видозмінити суспільство обґрунто-
вується тим, що релігія перебуває в центрі нашого розуміння 
хто ми є, «визначає характер суспільства, координує соціальну 
взаємодію, забезпечує мир і процвітання» 10. Релігія має здатність 
під впливом нових викликів і соціальних умов модифікувати-
ся, так би мовити віднаходити своє місце і призначення для 
суспільства в нових реаліях. Відомий американський політик 
Мадлен Олбрайт розглядає релігію значною рушійною силою, 
потенціал якої потрібно використовувати на благо об’єднання 
суспільства 11.

Можна ще навести міркування дослідника Лоуренса Іяннак-
конса, який вважає, що «тоді як вчені-економісти ігнорували 
8 Кирило Говорун, архімандрит, професор університету Лойола-Мері-

маунт (Лос-Анджелес): Релігія повертається у  публічну європейську 
політику. URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/36985-
kirilo-govorun-arximandrit-profesor-universitetu-lojola-merimaunt-los-
andzheles-religiya-povertayetsya-u-publichnu-yevropejsku-politiku.html

9 Кузьмова О. Вплив релігійного фактору на внутрішню політику Укра-
їни. URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/18269-vpliv-
religijnogo-faktoru-na-vnutrishnyu-politiku-ukrayini.html

10 Несправа М. В. Вплив релігії на процеси економічного зростання та єв-
ропейської інтеграції: аналіз наукових досліджень у парадигмі соціаль-
ного конструктивізму // Філософія і  політологія в  контексті сучасної 
культури. 2017. Вип. 2. С. 15.

11 Олбрайт М. Религия и мировая політика: пер. с анг. Москва: Альпина 
Бизнес Букс, 2007. С. 88.
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релігію, виходячи з переконання, що вона зникає під впливом 
секуляризації, практика свідчить про протилежне: релігія за-
лишається дуже потужним чинником економічного розвитку 
суспільства в ХХІ столітті» 12.

Підставами подібних висловлювань про релігію, зокрема про 
її вплив на економіку, є результати наукових досліджень. Під час 
низки соціологічних досліджень, що їх провели різні науковці, 
скажімо, Роберт Барро, Луїджі Джуізо, Луїджі Зінгалезе, Паол 
Сапієнзе, Рейчел Мак-Клірі, Ліза Лейнерт, Лассе Штайнер, Бруно 
Фрей та ін. було виявлено покращення продуктивності праці, 
взаємин у колективі, посилення відчуття щастя. Як переконує 
український науковець Олена Тимчик, «ефективність виробни-
цтва хоча й залежить у першу чергу від грамотно організованої 
структури підприємства і ретельного аналізу інформації, але 
використання духовного потенціалу працівників дозволяє від-
ділити успішну організацію від тієї, що просто існує» 13.

Науковці стверджують, що люди, які вірять в Бога, краще 
довіряють іншим людям, державним органам, ефективніше 
сплачують податки, менше схильні до правопорушень і біль-
ше переконані у ринковій справедливості. Релігійність сприяє 
виробленню почуття ощадливості, власної відповідальності.

Важливість релігійних чинників у процесі подолання соці-
ально-економічних проблем, виходу з кризи та, як наслідок, 
входження до спільного економічного простору Європей-

12 Iannaccone L. R.. Introduction to the Economics of Religion // Journal 
of Economic Literature, Vol. XXXVI (September 1998). Р. 1480. URL: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7b83/2a525cac42c3e93565de2ad97408639
a9ce6.pdf

13 Тимчик О. А. Економіка та релігія: теорія і  практика взаємовпливу: 
монографія. Київ: КНТ, 2014. С. 318.
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ського союзу країн Центрально-Східної Європи, дослідила 
доцент Уляна Щурко. На її переконання, завдяки міцному 
релігійно-духовному підґрунті в цих країнах вдалося подолати 
трансформаційні економічні пертурбації та нормалізувати 
суспільне життя 14.

Себто релігія допомагає виробити відповідні моральні наста-
нови, які сприяють зміцненню взаємин у суспільстві і зростанню 
ВВП країни. Віра допомагає віднайти самого себе, зрозуміти сенс 
життя тоді, коли матеріальні речі, добробут, здобутки у власній 
справі не приносять радості. Знаменними є останні слова 56-річ-
ного мільярдера Стіва Джобса: «Я досяг піку успіху в діловому 
світі, в інших галузях моє життя є сутністю успіху. Однак, крім 
роботи, у мене мало радості. Зрештою, багатство — це просто 
факт життя, до якого я звик.

У цей момент, коли я лежу в ліжку хворий і згадую все своє 
життя, я розумію, що все визнання і багатство, які маю, безглузді 
й позбавлені вищого сенсу перед лицем неминучої смерті… Ваше 
справжнє внутрішнє щастя виходить не з матеріальних речей 
цього світу… Існує велика різниця між тим, щоб бути людиною, 
і тим, щоб бути людяним. Якщо ви просто хочете йти швидко, 
то йдіть самі! Але якщо ви хочете піти далеко, йдіть разом!»

У цих словах успішної людини йдеться про цінності, вищі від 
матеріального багатства, які дають душевну гармонію, які вносять 
в атомізоване суспільство почуття спільної громади. Засобом 
досягнення означеного є насамперед релігія, що покликана 
привносити в суспільство моральні настанови, забезпечувати 
його духовний розвиток.
14 Щурко У. В. Релігійні чинники в системі забезпечення економічної без-

пеки держави: автореф. дис… канд. екон. наук: 21.04.01. Національний 
ін-т проблем міжнародної безпеки. Київ, 2009. С. 12.
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Важливу роль релігія може відігравати для України, зважаючи 
на велику кількість людей, які вірять в Бога. За результатами 
проведених Центром Разумкова у 2017 р. соціологічних дослі-
джень, 77% громадян належать до православного, греко-като-
лицького та католицького віросповідання; 7% не визначилися 
з конфесією, вважаючи себе просто християнами. В сумі маємо 
84% сповідників традиційних християнських церков, а також 
ще 0,8% прихильників протестантських християнських церков. 
Переконаними атеїстами вважає себе незначна частина насе-
лення — близько 2-3% 15.

Таким чином, в Україні існує значна частина громадян, котрі 
можуть бути опорою і промоутерами поширення моральних 
засад в різних сферах життєдіяльності суспільства. Водночас, 
за словами громадського діяча Валентина Соколовського, по-
при те, що близько 90% вважають себе християнами, тотальне 
гендлярство, патологічне збагачення «на всьому і вся» стали 
ознакою доби. Це, на його переконання, відбувається тому, 
що «християнські цінності так і не стали внутрішнім світо-
глядним орієнтиром пересічного українця, потребою його 
внутрішнього стану» 16.

За такої ситуації церква як один з важливих інститутів гро-
мадянського суспільства має активно впливати на розвиток 
національної спільноти, сприяти її консолідації, підвищувати 
рівень самосвідомості населення, виховувати повагу до себе та 

15 Церква, суспільство, держава у  протистоянні викликам і  загрозам 
сьогодення (інформаційні матеріали). URL: https://risu.org.ua/php_
uploads/files/articles/ArticleFiles_67098_2017_Religiya.pdf

16 Духовність — умова і  міра економічного зростання. URL: https://
www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/22341-duxovnist-umova-i-mira-
ekonomichnogo-zrostannya.html
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інших, виробляти дієву життєву позицію, розуміння дбайли-
вого ставлення до навколишнього середовища, утверджувати 
моральні цінності, мотивувати до введення власної справи, 
добиватися соціальної відповідальності підприємців. В укра-
їнському суспільстві вже існують такі запити до церкви. У той 
час, коли довіра населення до влади, політикуму незначна, цер-
кві, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 
довіряють 51% українців. Подібну підтримку мають ще Збройні 
сили України. Це четвертий показник станом на грудень 2017 р. 
після «звичайних людей в нашому населеному пункті», яким 
довіряють 68% опитаних, «волонтерів, які допомагають армії» 
(63%), «волонтерів, які допомагають переселенцям» (61%) 17.

Українські церковні ієрархи усвідомлюють вагу справи, про 
це свідчать слова очільника Української греко-католицької цер-
кви Святослава. «Богу дякувати, що сьогодні Церква в епіцентрі 
подій, і не лише наша — усі: і православні, і протестантські… 
Люди шукають церковної присутності, про неї просять. Якщо 
десь немає видимого знаку присутності — люди починають за-
питувати: чому Церкви немає, чому Церква мовчить?.. Я цілком 
свідомий того, що якщо ми сьогодні не зможемо адекватно у ті 
відчинені двері увійти, то завтра ми спостерігатимемо зовсім 
протилежне. Ці двері можуть закритись» 18.

Для визначення свого ставлення до теперішніх реалій і про-
ектування бачення розвитку суспільства українські церкви 
розробили концепції соціального вчення. Першого грудня 
2011 р. представники Української православної церкви Ки-

17 Довіра соціальним інститутам, грудень 2018 р. URL: https://www.kiis.
com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=817&page=1

18 Чорноморець Ю. Церква, яка не мовчить // День. 2014. 28 березня.
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ївського патріархату, Української греко-католицької церкви, 
Української православної церкви Московського патріархату 
звернулися до християн та всіх громадян із закликом розпо-
чати будувати країну на нових суспільних і особистих прі-
оритетах. Першопричиною складного становища в державі 
назвали духовну убогість, а не проблеми економічної сфери. 
Тому на порядку денному поставили питання щодо духовного 
оновлення суспільного життя, коли на перше місце стане не 
тимчасове матеріальне, а вічне, духовне — те, що залишається 
цінністю навіть після смерті. Утвердження нового суспільства 
має засновуватися на принципах любові, поваги до інших, 
справедливості, взаємодопомоги, відповідальності. «Без ду-
ховного фундаменту, — наголошено у зверненні, — будь-які 
реформи та зміни залишаться безплідним замкнутим колом, 
в якому суспільство блукає вже не один рік. Здорову ж державну 
спільноту зможемо побудувати лише на основі традиційних для 
нашого народу духовних засадах, утвердження яких змінять 
і матеріальний добробут» 19.

Дбаючи за утвердження духовних цінностей у суспільстві, 
українські церкви здійснюють заходи в напрямку покращення 
рівня духовності соціально-економічних відносин. Лунають 
заклики щодо соціальної відповідальності бізнесу, морального 
зобов’язання тих, хто має певні ресурси прислужитися націо-
нальному і культурно-духовному розвитку України.

В розрізі формування соціально відповідального бізнес-клі-
мату в таких курсах роблять наголос не на технічних особли-
19 Звернення традиційних Українських Церков з  нагоди двадцятиліт-

тя референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності 
України. URL: https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view
=article&id=956:1&catid=50: zv&Itemid=78&lang=ru
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востях ухвалення управлінських рішень, а на вивченні етичних 
засад сучасного бізнесу як складової багатопланового процесу, 
розвитку контактів між суб’єктами фінансових відносин. Нада-
ється увага також розгляду основних етичних проблем бізнесу, 
зокрема проблемам соціальної справедливості та функціону-
вання економічної системи, проблемам корпоративної моралі, 
етичним засадам маркетингу тощо.

На подібні починання церкви відгукуються представники 
українського бізнесу, котрі підтримують слова Максима Сповід-
ника, що «людина зможе перетворити землю на рай тоді, коли 
цей рай вона побудує у своєму серці». Можна буде перекон-
ливіше констатувати вплив такої місії церкви, коли багато хто 
з бізнесменів своїми діями засвічуватиме те, що «призначення 
бізнесу, — як вважає колишній президент Асоціації українських 
банків Олександр Сугоняко, — не прибуток, а створення сус-
пільно-корисного продукту» 20.

Вплив релігійного фактора можна простежити на національну, 
зокрема економічну, безпеку держави. На переконання Уляни 
Щурко, тут постає низка загроз. Зокрема, відплив фінансових 
коштів релігійних організацій за кордон через іноземних про-
повідників, зміцнення зв’язку між релігійними організаціями та 
політико-фінансовими групами, поширення впливу іноземних 
держав через діяльність неорелігійних організацій, лобіювання 
інтересів окремих релігійних організацій через представників 
державної влади, зловживання релігійним чинником при ухи-
ленні від сплати податків, веденні підприємницької діяльності, 
махінаціях з майном вірних, зниження авторитету держави, рівня 
20 Духовність — умова і  міра економічного зростання. URL: https://

www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/22341-duxovnist-umova-i-mira-
ekonomichnogo-zrostannya.html
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національної свідомості та патріотизму, моральна деградація 
суспільства, соціальна дезінтеграція 21.

На сьогодні значним викликом для національної безпеки 
України є функціонування в державі Російської православної 
церкви. Загрози багаторівневі, мають як духовний, політич-
ний, так і економічний вимір. За наявними в інформаційному 
просторі даними бюджет російської церковної філії становить 
20–25 млн доларів США. Формально Російська православна 
церква в Україні (або УПЦ МП) не передає гроші до Москви. 
Коли ж подивитися як формується бюджет РПЦ, то отримуємо 
наступне: 53% становлять доходи від роботи власних підпри-
ємств; 39% — дотації з бюджету і спонсорська допомога, пере-
важно великого бізнесу; 8% становлять доходи від парафій. Ця 
8відсоткова частка доходів надходить від понад 34 тис. парафій. 
Останні із зароблених коштів віддають 10–50% своїх доходів 
293-м єпархіям, ті ж надсилають 15% керівним структурам РПЦ. 
На початку нульових річний оборот у приходах і єпархіях РПЦ 
становив 500 млн доларів США. Українські парафії становлять 
третину від усіх парафій РПЦ, орієнтовно близько 10 тис 22. Зва-
жаючи на те, що церква звільнена від оподаткування на доходи, 
відбувається вимивання коштів з української економіки.

Значною є загроза агентурного впливу Росії на внутрішню 
політику України за допомогою церковних структур, формування 
певних ідеологічних кліше в громадян. Про це зазначає експерт 

21 Щурко У. В. Релігійні чинники в системі забезпечення економічної без-
пеки держави: автореф. дис… канд. екон. наук: 21.04.01. Національний 
ін-т проблем міжнародної безпеки. К., 2009. С. 7.

22 Про перехід парафій, канонічність та визнання ПЦУ — митрополит 
Переяслав-Хмельницький та Вишневський Олександр Драбинко в екс-
клюзивному інтерв’ю «Прямому» // https://prm.ua/292367/
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Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук, 
схвально ставлячись до здобуття автокефалії Української пра-
вославної церкви, адже з томосом Україна отримала зміцнення 
національної державності, далі дистанціювалась від Москви. 
«…Це був останній ланцюг, — говорить С. Здіорук, — яким 
ми були прикуті до імперії. Це остання артерія, по якій вони 
висмоктували нашу кров і наш інтелект. До того ж московська 
церква, впливу якої ми позбулися, взагалі не є церквою. Релі-
гійні організації завжди були хорошим дахом для спецслужб, 
розвідок, диверсійних груп. Це немає нічого спільного з вірою. 
Це просто зручний, легальний канал впливу на інші держави. 
Особливо в московському православ’ї» 23.

Випливає, що попри секуляризацію і атеїзм релігійний фактор 
посилює свій вплив на різні сфери сучасного суспільного життя. 
Церква як важливий інститут громадянського суспільства має 
суттєву довіру українського суспільства, акумулює її як сво-
єрідний трансформаційний ресурс, що сприятиме видозміні 
суті суспільства, його духовному оновленню. Для держави такі 
дії церкви мають велике значення. Адже формують соціально 
орієнтовані суспільство і бізнес, а коштом господарської ді-
яльності релігійних структур примножують добробут країни. 
В цьому розрізі створення в Україні автокефальної помісної 
церкви сприятиме посиленню національної державності та 
консолідації суспільства.

23 Ми зруйнували третій Рим, Росія більше не буде імперією // https://ua-
news.liga.net/politics/articles/mi-zruynuvali-tretiy-rim-rosiya-bilshe-ne-
bude-imperieyu-zdioruk
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ВИКЛИКИ ТРАНСГУМАНІЗМУ  
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДИНИ —  
ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ НАЦІОНАЛІЗМУ 
В III ТИСЯЧОЛІТТІ

Вступ. Що таке трансгуманізм  
як лівоутопічна ідеологія

Трансгуманізм — утопічна світоглядна концепція, що сфор-
мувалася протягом останніх десятиріч. Беручи до уваги до-
сягнення технічного прогресу, її адепти вірять у можливість 
досягнення безсмертя і  щастя через розвиток кібернетики, 
цифрових технологій, перебудову людського організму аж до 
кіборгізації. Досягнення так званого науково-технічного про-
гресу сприяють довірі до перспектив біологічного безсмертя, 
переходу людини до напівмашинного існування. Комп’ютери, 
протези — це перші стадії того процесу, який трансгуманісти 
малюють, як рай земний. Попри незначну поширеність і фан-
тастичність цієї концепції, трансгуманізм став філософією 
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багатьох інженерів та впливових бізнесменів у  США та ін-
ших державах. Як утопічна теорія, що обіцяє черговий «рай 
на землі» людськими руками, вона може опанувати масами 
і  впливати на розвиток суспільства. А  при наявних можли-
востях техніки це ставить під загрозу свободу особистості 
і саме існування людського виду.

Трансгуманізм — плід позитивістського світогляду, що ґрун-
тується на матеріалізмі та відкидає роль Ідеї, Духу. Але як не 
дивно, сам він залишається такою Ідеєю, що здатна змінювати 
світ (як і попередня ітерація позитивістської утопії — марксизм, 
що самозаперечував свої тези про примат буття над духом). Але 
так чи інак, ставши популярною ідеєю, вона може реально при-
звести до ще більших жертв, ніж марксизм (що теж починався 
як утопічна ідеологія з візією казкового майбуття).

Сама ідея розвивалась з початку науково-технічної революції 
(згадати хоча б роботу Джона Голдейна «Дедалус: Наука і май-
бутнє»). Термін вперше запровадив Джуліан Гакслі в 1957 р. 
(есе «Трансгуманізм»). У 1980-х до розвитку доклався фантаст 
і філософ Вернон Віндж з популяризацією концепції «сингуляр-
ності» (точки, в якій розвиток технологій згідно з прямолінійною 
екстраполяцією графіків стане надшвидким, а люди перейдуть 
на рівень богів) 1. Для цього їм доведеться відкинути біологічний 
спадок, переданий від мавп (тут закономірне продовження віри 
в безкінечну еволюцію). Починаючи з 1990-х його прихильниками 
стають багато успішних інженерів, футурологів, серед них Ганс 
Моравець та Раймонд Курцвейл. Але справжнім популяризатором 
серед широких мас в останні роки став ізраїльський інтелектуал 
1 Vinge V.  The Coming Technological Singularity. How to survive in the Post-

Human Era // Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the 
Era of Cyberspace, G. A. Landis, ed., 1993.
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Ювель Ной Харарі (дилогія Homo Sapiens та Homo Deus) 2. Він 
продовжує лінію нових атеїстів (групи Докінза), що борються 
з релігією і постулюють обмеженість людини як суто біологічної 
машини. Відповідно її можна і треба змінювати за допомогою 
усіх можливих засобів (клонування, використання абортованого 
матеріалу для стовбурових клітин, нанокомп’ютерів в організмі). 
З огляду на засудження інстинктів, що дістались нам від мавп, 
боротьбу з вольовим, вітальним елементом, цю течію можна 
схарактеризувати як апокаліптичну секту гностичного характеру.

І окремі приклади це підтверджують, зокрема відомо, що 
популяризатори трансгуманізму займаються заморожуванням 
трупів клієнтів, щоб у перспективі оживити завдяки розвитку 
технологій (своєрідне відродження культу пірамід та муміфіка-
ції, лише з вихолощенням духовного і алегоричного елементу).

Ідея перебудови людини, виправлення помилок Бога (якого 
відкидають) чи еволюції (яка зробила багато чого недосконало) 
за умови перемоги в глобальному масштабі може призвести до 
двох варіантів: або дійсно вдасться збудувати штучний інтелект 
чи напівмашинних людиноподібних істот, що стануть панувати 
над людством (через високий рівень інтелекту чи фізіологічних 
потенцій), або цього не станеться, але при спробах людська 
природа буде сильно скалічена (особливо при маніпуляціях 
з генетичною структурою).

Філософський аналіз

Насправді трансгуманізм — це закономірний результат роз-
витку класичного гуманізму та обертання піраміди ціннос-
2 Харарі Ю. Н. Homo Deus. Людина божественна. За лаштунками май-

бутнього. Київ: BookChef, 2018.
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тей. Міф про технологічну надлюдину — насамперед виклик 
для традиційної філософії. У традиційному світогляді, релі-
гіях покликанням людини є самовдосконалення для єдно-
сті з  Божественною Реальністю чи виконання тих завдань, 
які перед нею ставить Абсолют. Аскетичні практики (йога, 
піст)  — це засоби цієї перебудови. З  іншого боку, розви-
вались різні езотеричні практики духовної алхімії, нарко-
тичні містичні ритуали. Натомість можливість досягнення 
надлюдської могутності без Бога приписується злим силам. 
В  індоєвропейській традиції це асури чи титани, що через 
Прометея подарували людям технічний прогрес, а  в  Біблії 
розкривається міф про допотопних нефілимів — гібридів 
людей і  впалих ангелів, що навчили людей технологій вій-
ни і вигодам цивілізації. Це щось середнє між ангелом і лю-
диною, тільки без Бога. А це значить менше залежності від 
навколишнього світу та емоцій, сильніший інтелект. І сила, 
міць у фізичному світі.

Гуманізм з часів Відродження постулює цінність Людини як 
вона є, ідеалом стає фаустівсько-прометеївський тип особисто-
сті. Та цього замало (бо вона смертна і слабка). Однак допоможе 
техніка — тут продовження традиції Огюста Конта. І якщо 
Маркс говорив про перебудову суспільних відносин, то сучасні 
позитивісти — про трансформацію самої людської природи. 
Впевненості у самій можливості такого процесу дає модульне 
мислення, техніцистський погляд на людину як механізм. Замість 
холістичного бачення людини з’являється модульний, де людина 
мислиться як аналог дуже складного автомата.

Від перетворення природи (лінія Френсіса Бекона) доходимо 
до самоперетворення. Звісно, людина завжди протягом історії 
взаємодіяла з природою, винаходила нові інструменти для за-
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хисту від навколишнього середовища (від вогню почавши). Але 
можливості для втручання в самих себе були мінімальні. Тепер 
же перспектива виглядає досяжною і відлякуючою.

Загроза для суспільства  
і природи Людини

Звернімось до середньовічних філософських напрацювань — 
розрізнення природи та її акциденцій. Перше невіддільне, 
друге може змінюватись. Що робить людину людиною? Дис-
кусія навколо цього загострюється. Великі ризики «чистого 
розуму» — чи не стане позбавлена емоцій та біологічного еле-
менту істота інвалідом, а не надлюдиною?

Людина — істота соціальна, і була такою протягом всієї своєї 
історії. Від найбільш примітивних племен невіддільною рисою 
залишається зв’язок між батьками та дітьми. Елемент родини, 
приналежності до історично тривкого колективу, врешті пле-
мені, народу і нації — неодмінна частина психічного розвитку 
особистості. Тому розмивання кровно-духовного зв’язку вже 
позбавляє людину частини своєї природи. І полегшує маніпуляції 
спокусами відмовитись від решток гуманності.

Починається глобальний експеримент з доведення до «до-
сконалості» соціальних та індивідуальних Големів. Звісно, ідеї 
євгеніки, виведення більш досконалої природи людини, відомі 
ще з 19 століття. Але зараз під сумнів ставляться такі осно-
воположні риси людської природи, як її біологічність і навіть 
смертність. Попри весь екзистенційний жах скінченності, саме 
усвідомлення смертності надає сенсу Буттю і робить людину 
Людиною (за Гайдеггером, ми самі з неї відраховуємо коорди-
нати та цінності Буття). Так, теоретично можливе долання цієї 
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проблеми, але чи можна буде назвати безкінечне життя життям, 
чи не відбудеться втрата Сенсів?

По суті, боротьба з людиною як такою стала кінцевою 
метою ліволіберальних метаморфоз соціуму (знищення роди-
ни, релігії, нації та раси). Це утопія, що загрожує виживанню 
людства.

Ризики: Загроза тотального контролю

Поки західні мислителі та навіть їхні українські епігони 
апелюють до благ діджиталізації, повсюдної цифровізації 
суспільного життя — від фінансових потоків до загального 
стеження за порядком, можливі варіанти майбутнього вже 
проробляються в Китайській народній республіці. Вже кіль-
ка років у КН працює експериментальна програма загально-
го технічного контролю і відповідного ранжування людської 
поведінки (викинув сміття у правильному місці — плюс бал, 
сказав щось проти режиму — мінус), з відповідним подаль-
шим доступом до матеріальних благ. Китайська модель — це 
приклад того, як на практиці відбуватиметься діджиталізація 
всього соціального процесу (впровадження понять соціаль-
ного кредиту та суцільного нагляду). Вже зараз вагомі ризи-
ки для свободи особистості створює відсутність анонімності 
в інтернеті, коли випадкові слова людей використовують для 
їх дифамації. Це яскраві приклади, що казковіша технологіч-
на утопія, то більше зла приносить її практична реалізація. 
Сама ідея тотального контролю та загального збору інфор-
мації полегшує маніпулювання соціумом та позбавляє осо-
бистість залишків приватності, сприяючи демонстративно 
«правильній» поведінці. У  західних країнах реалізується 
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у  формі соціального засудження (передусім з  боку прогре-
систсько-лівацьких авторитетів) відхилень у політичних по-
глядах та норм взаємодій між статями.

Ризики: біологізація соціальної 
несправедливості

Якщо досі бідних і  багатих урівнювали смерть і  хвороби 
(в тому числі останній штамп коронавірусу), то розвиток тех-
нологій ставить перед загрозою збільшення різниці у  мож-
ливих строках життя, а  також з’являється ризик прямого 
використання біологічних ресурсів одних в інтересах інших. 
Характерний приклад Девіда Рокфеллера, що з 61 до 101 року 
пересадив 7 нових сердець. Це посилює соціальну нерівність 
на біологічному рівні.

Звісно, технологія комплексного продовження життя ма-
лоймовірна, сучасна медицина лише в основному усуває ризик 
епідемій, і більше людей доживає до біологічно заданих меж. 
Реальне збільшення можливе при використанні морально сум-
нівних засобів (пересадки органів, використання абортованого 
матеріалу).

Інші можливі ризики

• Клонування та полегшені можливості маніпуляції 
людським геномом (в тому числі формування єдиної 
раси із заданими психологічними рисами).

• Забруднення навколишнього середовища (яке штуч-
но асоціюється зі спадщиною юдео-християнського 
мислення) також знищує середовище, в  якому може 
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існувати природна людина, полегшує мотиви до біо-
технічної трансформації.

• Роботизація як одна з загроз — збільшення безробіт-
тя, втрата сенсу в утриманні третього світу та відпо-
відні війни. З одного боку, розвиток техніки вже за-
раз гостро підняв проблему безробіття та відповідної 
девальвації масової освіти в США та інших західних 
країнах (одна з ознак цього — перехід університетів 
до комфортних локацій поширення лівих ідеологій, 
оскільки важливість набуття саме професійних нави-
чок нівелюється через велику конкуренцію) 3. З іншо-
го боку, використання робототехніки та кіборгізації 
у воєнних цілях, а особливо перспективи створення 
штучного інтелекту, який переважає людський, що 
зробить державу, яка першою досягне таких результа-
тів, непереможною. Це стимулює загальну гонку про-
гресу попри очевидні ризики.

• Руйнація життєвого простору, що підтримує культур-
ні особливості спільнот.

• Дихотомія між культом споживацтва (що є спрофано-
ваним виявом матеріалістичного світогляду) та Про-
гресу заради Прогресу — і пріоритету збереження лю-
дини і суспільства, забезпечення дійсно потрібних благ.

• Техніки соціальних конструктів, творення ідентично-
стей, можливість якого нав’язується ідеологією лібе-
ралізму (через конструктивізм, розуміння штучності 
спільнот) та «наукового гендеризму».

3 Форд М. Пришестя роботів. Техніка і загрози майбутнього безробіття. 
Київ: Наш формат, 2016.
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Запобігти цим ризикам важко на сучасному політичному рівні, 
бо небагаті люди, акціонери великих корпорацій не контролю-
ються окремими урядами, що обмежені національними рамками. 
Натомість вони нав’язують свою програму змін національним 
урядам, не несучи відповідальності за негативні прояви.

Що робити?

Осмислення загроз трансгуманізму поступово стає мейн-
стрімом у  правоконсервативних філософських колах Захо-
ду, з різним, до речі, ставленням (порівняти хоча б позитив-
не ставлення до штучного інтелекту Александра Лоуренса 
і осмислення загрози для національних спільнот з боку Марін 
Ле Пен). Можна згадати досить прогресистські концепції іта-
лійських футуристів міжвоєнного періоду (д’Анунціо), вели-
чезний вплив ніцшеанства як на лівий, так і на правий фланг 
політичної філософії. Врешті, будь-яке явище амбівалентне. 
Але якщо виходити з перспективи збереження і людської при-
роди, і національної держави (що взаємно підтримують одна 
одну), то потребуємо як тверезого усвідомлення загроз, так 
і неминучої участі в технологічному прогресі для збереження 
суверенітету і впливу.

Право спільнот охороняти свою ідентичність (в мультикуль-
турному світі) входить у клінч з трансформаційними технологія-
ми алхімічного «переплавлення» людства. Тому саме національні 
спільноти можуть стати тим фактором, що загальмує сповзання 
у міфічну «сингулярність», дозволить заново осмислити наше 
місце у світі.

Водночас відмовитись від прогресу неможливо, оскільки 
держава, що побудує штучний інтелект мінімального рівня, 
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здобуде на порядок більші можливості військово-політичного 
та інформаційного впливу на інші суспільства.

Участь у розвитку технологій необхідна для націй і держав, аби 
бути конкурентними, не стати легкою здобиччю за спільнотами, 
що підуть далі на цьому шляху. Але межу між спрощенням життя 
і відмовою від самих себе, своєї природи потрібно провести.

Вихід у поєднанні перетворення зовнішніх форм зі збереженням 
внутрішнього ядра (ідеалістичного наповнення). Але де межа, 
коли технологія (як інженерна, так і суспільна) буде знищувати 
це ядро? Це предмет для тривалих дискусій. Не можемо дати 
відповідь — лише почати обговорення.



Оксана СТРІЛЬЧУК
Інститут соціальної та політичної психології, 
Лабораторія медіаосвіти та медіаграмотності

ПОЯВА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ:  
ЦИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ НАЦІЇ

Стрімкий розвиток інформаційних та машинних технологій 
призводить до того, що технологічний прогрес стає все біль-
шим каталізатором національних глобальних рухів. Нації-лі-
дери в цьому напрямку пишуть сценарій світового розвитку, 
змушуючи інші країни грати за їхніми правилами. Техноло-
гічне лідерство перетворюється на їхню ідеологію. Поряд 
з цілком конкретними досягненнями в науці та медицині, які 
покликані рятувати людство, відбувається непомітна інфор-
маційна колонізація суспільної свідомості через глобаль-
ні медіа. Варто проаналізувати динаміку цього процесу та 
спрогнозувати, чи становить розвиток штучного інтелекту 
загрозу для існування окремих національних держав, зокре-
ма тих, які перебувають на етапі свого становлення.

Серед дослідників, які усвідомлювали незворотність тех-
нологічних змін, можна виділити праці М. Мак-Луена, який 
запровадив термін «глобальне село», що своїм існуванням 
завдячує винайденню електрики. Концепція М. Мак-Луена 
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присвячена аналізу функціонування різних видів ЗМІ як необ-
хідності зовнішнього розширення індивіда. Праці Мак-Луена 
містять ґрунтовний соціокультурний аналіз змін індивідуаль-
ної та колективної свідомості людства, відхід від заглиблено-
го індивідуалізму, притаманного читанню, та возз’єднання 
в єдиній спільній свідомості, що її створили глобальні медіа. 
Здійснений Мак-Луеном аналіз досить точно характеризує 
сучасний інтернет-простір. Зокрема у своїй праці «Розуміння 
медіа» автор зазначає, що в майбутньому сама робота буде 
полягати в навчанні способу життя в епоху автоматизації та 
інформатизації, що з появою медіа прийшов кінець дихотомії 
культури і технології, мистецтва і комерції, роботи та відпо-
чинку. Розвиток інтернету справді дозволив хобі перетворити 
на роботу, а мистецтво на комерцію. Однією з ключових тез 
в концепції Мак-Луена є потреба індивіда постійно розширювати 
власне Еґо, що з сучасними можливостями мережі отримало 
не метафоричне, а буквальне втілення. Аналізуючи зміни, що 
їх принесли ЗМІ, як цілком позитивні та критикуючи тих, хто 
не визнає незворотності цих змін, автор все ж зазначає, що 
безперервно радіючи новим технологіям, людина приречена 
служити їм, як колись рибалка служив своєму човну 1.

Штучний інтелект (ШІ) на сьогодні можна вважати куль-
мінацією в галузі технологій, після якої слід очікувати хіба 
колонізації Марса. Його розглядають як унікальний продукт 
технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися, вико-
ристовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися 
до нових умов у рамках свого застосування, виконувати 
різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише 

1 McLuhan, Marshal. Understanding Media: The Extensions of Man, 1994.
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людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного 
характеру 2.

Аналізуючи загальну характеристику, яку надають штучному 
інтелекту в медіа, складається враження, що цей феномен пози-
ціюється як щось виключно позитивне для людства, таке, що має 
лише переваги. Варто порозмірковувати, яким чином можуть 
трактувати значення штучного інтелекту представники різних 
соціальних груп населення. Наприклад, чим є ШІ для власника ком-
панії з великими активами, який дбає про розвиток свого бізнесу 
і розуміє стрімку динаміку ринку? Він старатиметься використати 
всі можливості штучного інтелекту, щоб зробити свій бізнес мак-
симально конкурентоспроможним на світовій економічній арені.

Для науковця штучний інтелект обіцяє ще більші відкриття 
та значний технологічний прогрес.

Яку роль може відігравати ШІ для державного управлінця? 
Його можливості можуть бути використані для спрощення 
бюрократичної системи державного управління та, можливо, 
посилення контролю за населенням з боку держави. Напри-
клад, в Індії, де планують створити систему єдиного державного 
управління за допомогою таких сучасних технологій, як блок-
чейн, штучний інтелект, віртуальна реальність, дрони і хмарні 
обчислення, серед найбільш обговорюваних на порядку денному 
було питання ліквідації секретаріатів, які застосовують паперову 
документацію, і заміна їх на хмарний хаб 3. Очевидно, наслідком  
 
2 Штучний інтелект (ШІ): що це таке і  чому це важливо? URL: https://

cacds.org.ua/?p=4181
3 В Індії запроваджують систему єдиного державного управління. URL: 

https://www.everest.ua/ai-platform/smart-city/v-indii-zaprovadzhujut-
sistemu-iedinogo-derzhavnogo-upravlinnya/
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такої ліквідації буде скорочення робочих місць у країні з високим 
рівнем бідності та більш ніж мільярдним населенням.

Як собі уявляє штучний інтелект пересічний громадянин 
будь-якої держави? Певно, як щось таке, що розв’язуватиме 
складні питання замість нього самого, можливо, думатиме 
і прийматиме рішення. В довільній розмові сучасного адепта 
інформаційних технологій та прогресу це звучить приблиз-
но так: «Мені навіть не доведеться брати до рук смартфон, 
я лише подумаю — і все уже з’явиться на екрані». Залиша-
ється лише одне запитання: чим будуть зайняті люди, коли 
витвори безперервного технологічного прогресу займуть 
їхнє місце?

Безумовно, зміни, які вносить інформаційно-технологіч-
ний прогрес у геополітичну картину світу, все більше стають 
предметом досліджень. Варто окреслити деякі з них, базую-
чись на припущеннях дослідників машинного навчання та 
сучасних технологій.

По-перше, це однозначна нерівність в галузі наукових до-
сягнень. На сьогодні найбільш успішними країнами у сфері 
розробки та впровадження ШІ вважаються США та Китай. 
Навіть такі країни, як Сінгапур, Британія, Канада, Німеччина 
пасуть задніх.

Якщо обирати критерієм розподілу держав за рівнем 
розробок в галузі штучного інтелекту, то можна виділити 
наступні:

• нації з високими технологічними досягненнями, де 
розміщені ключові інтернаціональні компанії, які 
надають послуги усьому світу (США, Китай, Півден-
на Корея, Японія);
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• нації, що купують технології з метою втілення вузь-
ких інтересів вищого керівництва держави (Росія, 
країни, які перебувають в перманентних військових 
конфліктах);

• недостатньо технологічно розвинені нації, з  неви-
соким рівнем геополітичних амбіцій (можна відне-
сти країни постсоціалістичного табору, деякі країни 
Південної Америки);

• нації, які опинилися поза межами технологічного 
прогресу (країни Африки, деякі азійські країни).

Отже, як нації можуть конкурувати в  галузі технологій? 
Одні  — створювати умови для розвитку приватної ініціа-
тиви, як, наприклад, у  США, інші — купляти ці технології 
або інвестувати в їхній розвиток державні кошти, тим самим 
підпорядковуючи їх собі, як-от Китай.

Але попри нерівномірну участь у розвитку машинного мис-
лення, значна частина населення земної кулі є споживачами 
створеного ним продукту і перебуває в постійній залежності 
від його вдосконалення. Парадоксальним є те, що стрімкий 
розвиток штучного інтелекту породжує умови, які стають 
причинами його гальмування.

Першою серед таких причин можна назвати стрімке зростан-
ня соціальної нерівності. Міжнародна група аналітиків під 
керівництвом французького економіста Томи Пікетті опри-
люднила доповідь, яка стала шоком для світової громадськості. 
На підставі конкретних статистичних даних було зроблено 
висновок, що розвинуті країни за масштабами соціальної 
нерівності скотилися до рівня 1913 року. Хоча зростання не-
рівності на Заході відчувалося вже давно, у доповіді Пікетті 
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вперше представлено документально обґрунтовану картину 
цього феномена. Ряд аналітиків вважають, що «вибухове» 
зростання нерівності поряд з глобальним потеплінням є однією 
з головних загроз людству 4. Особливо сильно рівень нерівності 
(як доходів, так і статків) виріс за останні 30 років, і це сто-
сується практично всіх країн світу. Так, вершки суспільства 
(10%) присвоюють собі 37% національного багатства в Європі, 
41% — у Китаї, 46% — у Росії. У Бразилії та на Близькому Сході 
цей показник становить 55% і 61% відповідно. Надзвичайно 
швидкими темпами зросло після розпаду СРСР майнове роз-
шарування в Росії, де показник нерівності навіть перевершує 
китайський. Але особливо очевидним є зростання майнової 
нерівності в США, де 1% суспільства володіє близько 40% 
національного багатства, тоді як у 1980 році цей показник не 
перевищував 22% 5.

Очевидно, що зростання соціальної нерівності призводи-
тиме до зростання кількості зубожілого населення та рівня 
протестних настроїв, що може стати суттєвим викликом сві-
товому порядку. Варто ще додати екологічні зміни клімату 
та особливо стрімке скорочення ресурсів у певних регіонах 
планети.

Іншим фактором гальмування розвитку та впровадження 
ШІ є те, що країнам-лідерам у цій галузі не уникнути розподі-
лу сфер впливу між державними та приватними компаніями, 
зумовленого відмінним баченням способів застосування тех-
4 Добров Д. Вибухове зростання нерівності в  світі є однією із загроз 

людству. URL: https://ua.112.ua/mnenie/vybukhove-zrostannia-nerivnosti-
u-sviti-ie-odniieiu-z-holovnykh-zahroz-liudstvu-428083.html

5 Клевчік Л. Л. Соціальна нерівність як основна диспропорція 
в суспільстві. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/10.pdf
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нологій ШІ. Насамперед це стосується демократичних держав, 
таких як США, Британія 6. Зростання внутрішньої конфронтації 
в одних передових націях може посилювати позиції інших, 
наприклад Китаю, де така конфронтація малоймовірна через 
монополію держави на передові технології та розробки.

Наступний фактор, що несе загрози для ШІ, — це його роль 
у вдосконаленні військової галузі 7. Загострення військових 
конфліктів та посилення міграційних рухів повсякчас зміню-
ватиме вектор світової політики, переключаючи його з «ви-
соких ідеалів» на кшталт порятунку людства на розв’язання 
внутрішніх та зовнішніх конфліктів.

В результаті нерівномірного технологічного прогресу та 
подальшого зростання соціальної нерівності можемо припус-
тити, що геополітичний соціальний простір поділиться на 
такі сегменти:

• лідери технологічного прогресу;
• представники тих суспільств, що спрямовані на ар-

хаїчні цінності як основу життєдіяльності нації;
• пасивно налаштовані — споживачі інформаційних 

благ, до них ми можемо віднести пересічних грома-
дян з достатнім рівнем доходів, що забезпечує отри-
мання цих благ;

• протестно налаштована частина суспільства, не-
згодна з наявним суспільним устроєм.

6 Хогарт І. Націоналізм штучного інтелекту. Чому технології машинного 
навчання призведуть до глобальної нестабільності. URL: http://texty.org.
ua/pg/article/newsmaker/read/86094/Nacionalizm_shtuchnogo_intelektu_
Chomu_tehnologiji_mashynnogo_navchanna

7 Там само.
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Концептуально цей розподіл збігається з  описаною нами 
класифікацією національних держав за ступенем технологіч-
ного прогресу. Тому можна припустити існування прямого 
зв’язку між векторами національної політики та суспільним 
устроєм, який є результатом такої політики. Але, звісно, тре-
ба пам’ятати, що значний відсоток пасивно і протестно на-
лаштованих громадян є у  будь-якій державі незалежно від 
їхньої геополітичної активності на національних ідеалів.

Важливо окремо проаналізувати кожну з окреслених нами 
суспільних категорій.

Лідерами технологічного прогресу ми називаємо тих, хто 
його створює та володіє великими корпораціями світового 
рівня. Такі люди задають ритм глобальному розвитку су-
спільства та мають значний вплив на макроекономіку та 
міжнародну політику: «Є десь 700 людей, здатних розуміти 
цю роботу і брати активну участь у її комерціалізації, та 7 мі-
льярдів людей, на яких позначаться результати цієї роботи» 
(Іан Хогарт) 8.

До другої групи зараховуємо представників застиглих щодо 
наукового прогресу автократичних суспільств, які перебувають 
в ілюзорній ідеологічній бульбашці. Як показує досвід функ-
ціонування таких держав на політичній арені, їх громадяни 
відчуватимуть результати технологічного прогресу лише 
наскільки, наскільки це дозволяють політичні лідери.

Описуючи частину суспільства, яку ми означили «пасивно 
налаштованою», варто відзначити, що певний рівень матері-
8 Хогарт І. Націоналізм штучного інтелекту. Чому технології машинного 

навчання призведуть до глобальної нестабільності. URL: http://texty.org.
ua/pg/article/newsmaker/read/86094/Nacionalizm_shtuchnogo_intelektu_
Chomu_tehnologiji_mashynnogo_navchanna
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ального добробуту дозволяє цій групі користуватись благами 
цивілізації. Саме ця категорія населення, на нашу думку, є 
безпосереднім об’єктом впливу інформаційного прогресу та 
медіа як результату його діяльності. Засвоюючи пропаговані 
медіа цінності та моделі поведінки, ці люди не помічають, як 
поступово узалежнюються від них. Варто детальніше опи-
сати, яким чином здобутки інформаційної епохи непомітно 
входять в життя пересічної людини, тим самим позбавляючи 
її здатності до опору.

Той факт, що засоби масової інформації є ілюзією — не 
викликає сумніву, але більшість не може усвідомити силу цієї 
ілюзії та механізми її впровадження. Під впливом глобальних 
медіа та інформаційних технологій відбувається поступова 
трансформація емоційних, когнітивних та фізичних власти-
востей особистості.

Розвиток інтелекту людини, нервової системи, зору, пам’яті, 
уваги та сприйняття безпосередньо пов’язаний із розвитком 
дрібної моторики. Моторика (від лат. motus — рух) — рухова 
активність організму, або його властивість виконувати ви-
значений порядок дій для досягнення певної мети 9. Активне 
форсування переходу на сенсорні технології скорочує кількість 
часу, який людина приділяє письму та різним формам ручної 
роботи. Доступність інформації погіршує розвиток мнеміч-
них процесів. Довільний вибір інформації та її спрощений 
характер порушують системність та логічність мислення. 
Вуха закриті навушниками, а очі — монітором смартфону, 
сучасна людина мало що помічає навколо себе. Зміни відбу-
ваються і в емоційній сфері. Постійне ментальне подразнен-
9 Розвиток дрібної моторики корисний усім. URL: http://osnova.com.ua/

news/1493
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ня мережевим середовищем, яке функціонує за принципом 
стимул-реакція, та емоційна байдужість на фоні суцільного 
негативу призводять до амбівалентних станів і, зрештою, 
цілковитого емоційного виснаження. Відбувається зниження 
здатності до прогностичного мислення, вміння критично 
та аналітично сприймати інформацію. Поступово стаючи 
частиною віртуального простору, людина навіть не усвідом-
люватиме, що щось беззаперечно втратила. Функціонуючи 
на перших трьох щаблях піраміди Маслоу, вона почуватиме 
себе цілком комфортно.

Найважче визначити, де може активізуватися протест-
ний сегмент суспільства. В конкретному випадку мова йде 
про свідомий супротив і внутрішню незгоду з тим, що нам 
прищеплюють зовні. Така форма протесту обумовлюється 
стійкою мотивацією до власного виживання. Геополітично 
ця частина суспільства може зосереджуватись в тих країнах, 
де спостерігається крайня форма соціальної нерівності, 
наприклад у Китаї та на Близькому Сході. Також ймовірна 
його активізація в країнах з придушеним національним 
потенціалом — у державах, що входили до СРСР (в Україні 
зокрема).

Варто пам’ятати, що штучний інтелект непомітно завойо-
вуватиме світ, поки людина втрачатиме здатність самостійно 
діяти, добровільно передаючи її технологіям: численним до-
даткам у мобільному телефоні, соціальним мережам та групам 
у комунікативних спільнотах, через які нерідко нав’язуються 
певні моделі поведінки та способи мислення. Ми навіть не 
можемо спрогнозувати наслідків від тих електронних слідів, 
які залишаємо в інтернеті. Наслідком технологічного прогресу 
може стати невтішна картина: з одного боку — безпорадна 
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людина, з другого — цілковитий контроль над нею та її необду-
маною діяльністю в інтернеті. Поки ми протестуємо в думках 
і соціальних мережах, більшість уже позбавлені тих функцій, 
які нам дані для реалізації цього протесту.

Описаний нами суспільний розподіл, спричинений актив-
ним розвитком машинного мислення, вноситиме ще більшу 
нестабільність у світовий порядок під прикриттям благих 
намірів.

Що може статися з національними 
державами?

Одна з небезпек, яку несе ШІ для національної держави, — 
це його універсальність. Універсалізуючи суспільство, ШІ 
здатен зробити безликою окрему націю. Все більше утвер-
джуватиметься тенденція до зміни цінностей з  унікальних 
для кожної культури на універсальні, притаманні глобаль-
ному світу. Натомість залишатиметься лише принцип функ-
ціонування племені — згуртованість, слідування за іншими, 
при тому його автентичні ознаки зникатимуть.

З метою більш детального аналізу можливих тенденцій 
розвитку окремих національних держав ми послуговувати-
мемося їх розподілом за ступенем технологічного прогресу, 
поданим вище.

Означені нами нації-лідери у виробництві технологічного 
продукту швидше за все в процесі конкурентної боротьби 
та все більшої глобалізації економіки прагнутимуть чітко 
окреслити національну приналежність цього продукту. Ке-
рівництво таких держав не зацікавлене у тому, щоб зробити 
поступку власним амбіціям на світовій геополітичній арені. 
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Підтвердженням тому є висловлювання Цукерберга в сенаті 
стосовно антимонопольних заходів на ринку інформаційних 
технологій: «Розділити Фейсбук? Американські технологічні 
компанії є ключовим активом Америки, їх поділ на частини 
посилить китайські компанії».

Нації, які купують технологічний продукт, є мілітарно 
спрямовані, з авторитарним політичним устроєм та опира-
ються на ідеологію своєї унікальної місії. В цьому випадку 
досягнення штучного інтелекту можуть бути інструментом 
приборкання нації: тотальний контроль за населенням та 
розвиток військових потужностей.

Найменш прогнозовано розвиваються події в націях з невисо-
ким технологічним розвитком, а також таких, що перебувають на 
етапі свого становлення. Хоча ми означили, що їм притаманний 
невисокий рівень геополітичних амбіцій, але це залежить від 
їхнього географічного розташування та стратегічного значен-
ня на світовій політичній арені. Це безпосередньо стосується 
України. Хоча деякі держави з перехідною економікою і стають 
прицільним об’єктом споживацького впливу, в них зберігається 
високий протестний потенціал. Залишається запитання, чи може 
національна ідентичність слугувати об’єднавчим фактором для 
народу? Цікаві паралелі про роль ідентичності як механізму 
збереження цілісності особистості виникли під час авторського 
дослідження особливостей становлення медіакультури підлітків 
в інтернет-просторі 10. Французький психолог і філософ Абрам 
ще в середині 70-років висунув припущення, що медіа спри-
яють формуванню фрагментарного та мозаїчного характеру 
10 Стрільчук О. В. Якісне дослідження типів медіа-культури підлітків та 

соціально-психологічних механізмів їх формування // Теорія і практика 
сучасної психології № 4. Т. 1. 2019. С. 140–146.



248 IIІ  НОВІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗМУ

мислення. В його праці «Соціодинаміка культури» описується 
соціокультурний екран особистості, на якому в хаотичному по-
рядку розміщені фрагменти інформації 11. Аналіз різних способів 
реалізації підлітків в інтернет-середовищі продемонстрував 
зворотну тенденцію: інформація не просто хаотичним чином 
потрапляє у свідомість людини, вона впорядковується через 
механізм ідентифікації. Внутрішня ідентичність є орієнтиром 
у хаотичному і перенасиченому інформацією інтернет-просторі. 
Тенденція до формування фрагментарного типу культури була 
зафіксована в тих респондентів, які характеризується слабко 
вираженою дією механізму ідентифікації. Отже, можемо зробити 
припущення, що національна ідентичність цілком може бути 
тим ресурсом, який врятує націю від розпорошення.

Важливо розуміти, що штучний інтелект — це не лише 
технологічне диво, — це глобальна панівна система, де дезо-
рієнтована людина шукатиме порятунку. Штучний інтелект 
може бути зброєю одних національних держав проти інших. 
Людство ненав’язливо інформують, що глобальні зміни надто 
масові і невідворотні, щоб їм опиратись. Але варто пам’ятати, 
що людина не може створити Бога. Нації, які ще не визначи-
лись у всесвітній політичній гонитві, насправді перебувають 
у більш вигідному становищі — вони ще мають шанс зробити 
вибір, головне не спізнитися.

Висновки

Насамкінець хотілося  б проаналізувати, як мала би діяти 
українська нація, щоб зберегти себе в мовах технологічного 
11 Моль А. Социодинамика культуры / пер. с фр. ; предисл. Б. В. Бирюкова. 

Изд. 3-е. Москва: Издательство ЛКИ, 2008. 416 с.
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прогресу. Багато чого залежить від взаємної співпраці між 
громадянином і  державою. Держава зобов’язана реагувати 
на потреби суспільства, а громадянин має любити свою кра-
їну і усвідомлювати власну відповідальність за її долю.

Що має робити держава. Мас-медіа сьогодні незамінні, але 
вони не можуть заповнити увесь культурний простір, має бути 
можливість вибору. Держава повинна створювати умови для 
реалізації національного потенціалу через розвиток освіти, 
науки і культури. Нехай така альтернатива не зможе залучити 
великі маси населення, але якщо буде можливість якісного 
вибору у власній державі, цілком можливо, що серед тих, хто 
його зробив, можуть трапитися такі, що змінять історію.

Освіта має стати одним із ключових національних пріо-
ритетів, де розвиватиметься молода особистість. Навчання 
в школах має бути орієнтовано не лише на досягнення ін-
дивідуальних цілей (гарні оцінки), а й соціальних, школяру 
мають роз’яснювати суспільну цінність того, що він робить. 
Ґрунтовна і різнобічна освіта повинна вчити шукати альтер-
нативу тим думкам, які подають засоби масової інформації, 
формувати середовище, де особистість зростатиме духовно та 
інтелектуально. Коли нам говорять про осучаснення освіти, 
маємо розуміти, що з цього прийнятне для наших дітей, а що 
ні. Одна річ жити в епоху технологій, а інша — підкоритися 
їм. Для молодого покоління важливо не лише вміти користу-
ватись та активно застосовувати технологічні здобутки, але 
й бути спроможному управляти власною волею, щоб не стати 
залежними від них.

Що робити громадянину. Бути здатним тверезо мислити 
і вчити цьому своїх дітей. Вміти опиратись стану бездіяльності 
і внутрішнім компромісам з власною совістю. Важливо, щоб 
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нове покоління розуміло, що не зобов’язане робити саме такий 
вибір тільки тому, що його роблять усі. А також — розуміти, 
що існує власний унікальний шлях, який нам сотні років про-
кладали предки, і що внутрішня свобода — цінність, здатна 
подолати медійне рабство.
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НАЦІЯ-ДЕРЖАВА В УМОВАХ  
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

«… дуже важко вести на міжнародньому 
форумі українську зовнішню політику 
в умовах недержавної нації, яка щойно 
змагається за створення своєї держави»
С. Бандера 1

Нації еволюціонують здавна і  є об’єктивною основоположною 
категорією соціального буття. Нація легітимізує державу і є го-
ловним режисером власного державотворення. Державні симво-
ли відображають національні цінності, а система націо нальних 
рахунків — головні економічні досягнення держав. Економічно 
розвинені держави представляють націю та керуються її волею.

1 Бандера С. Перспективи української революції. Мюнхен: Видано кош-
том Організації Українських Націоналістів Українського Інституту по-
літичної освіти в Мюнхені Дослідного Інституту «Студіюм» у Торонті, 
1978. С.  145 (Видання Організації Українських Націоналістів). URL: 
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/9917/file.djvu
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З розвитком націй-держав інтенсифікувались економічні 
стосунки між ними. Міжнародна інтеграція стала потуж-
ним чинником глобального зворотного впливу на увесь світ. 
Міждержавні зв’язки тепер уже не обмежуються лише комер-
ційними угодами, вони охоплюють гуманітарні, екологічні, 
культурні та інші глобальні питання. Відповідні міжнародні 
координаційні органи сприяють вирішенню цієї, тепер уже 
не локальної, а глобальної світової проблематики. Окремого 
врегулювання потребують вже не тільки правовий захист 
угод, відстеження руху фінансів чи непорушність державних 
кордонів, але й екологічна безпека, взаємне збагачення куль-
турним надбанням націй та міжнаціональна інформаційна 
інфраструктура.

На тлі цих змін спостерігається посилення космополітичних 
настроїв, налаштованих, як і раніше, на протидію національно-
му принципу світового устрою. Пропонуються новітні теорії 
для здійснення комплексного руйнування націй глобальною 
денаціоналізацією усього світового загалу. Для цього, поряд зі 
звичними інструментами захоплення державної влади окремих 
націй, здійснюється вплив на уже наявні міжнаціональні органи 
та ініціюються новітні антинаціональні рухи.

Питання наслідків можливої глобальної денаціоналізації 
і роздержавлення є однаково актуальним як для націоналістів, 
так і їхніх ворогів, які, попри зверхність, живуть на тій самій 
землі, а не десь у космосі. Ціною з’ясування цього питання є 
убезпечення людства від катастроф минулого, наприклад кому-
ністичного експерименту денаціоналізації на теренах колишнього 
СРСР. Експерименту, провал якого на окремо взятій території 
убезпечив людство від загрози поширення на ввесь світ, що було 
заплановано комуністичним інтернаціоналом.
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Класичний методологічний підхід до аналізу керівних 
теорій та практичних наслідків денаціоналізації в минуло-
му допоможе нам окреслити перспективи її запровадження 
в майбутньому.

…

Глобалізація світової економіки набуває сили коштом «ефек-
ту стиснення простору і часу» — технічний прогрес значно 
скоротив витрати на здійснення міжнародної торгівлі та руху 
інвестицій. Потужні зміни відбулися ще наприкінці минуло-
го століття: «Сьогоднішня вартість морських перевезень ста-
новить лише половину від вартості 1930 р., нинішніх авіапе-
ревезень — 1/6, а вартість телекомунікацій — 1%. Рівень цін 
на комп’ютери у 1990 р. становив лише приблизно 1/125 від 
рівня 1960 р., і цей рівень цін у 1998 р. знову знизився при-
близно на 80%» 2. Це результат плідної діяльності національ-
них держав.

Ущільнення міжнародних (міжнаціональних, міждержав-
них) зав’язків скорочує трансакційні витрати націй-держав, 
чим підвищується ефективність і могутність їхніх економік. 
Водночас цьому прогресивному явищу приписують абсолютно 
протилежні властивості: «Національні держави та суспільства 
розпадаються в результаті економічної глобалізації — процесів, 
що проявляються у таких розбіжних соціальних явищах, як 
поява глобальних культур та транснаціональних рухів з одного 
2 Shangquan, Gao, 2000. Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Pre-

vention. Economic & Social Affairs, CDP Background Paper No. 1. P. 1. 
 URL: https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_back-

ground_papers/bp2000_1.pdf
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боку, та культурної і економічної маргіналізації етнічного на-
сильства, з другого» 3. Реальність абсолютно інша, національний 
державний устрій усуває ті інститути етнічного насильства, 
на яких будувались наднаціональні імперії. У СРСР українці 
піддавались масовим репресіям виключно за ознакою відда-
ності своєму етносу.

Насправді економічна глобалізація є наслідком зростання 
потужності національних економік, на руйнування яких налаш-
тований космополітичний світогляд, адже «… пересічні люди 
не піклуються про процвітання майбутніх поколінь — вони 
вважають це дурістю… робити певні і справжні жертви, щоб 
спробувати отримати вигоду, яка поки не визначена і лежить 
у безмежному просторі майбутнього… вони мало піклуються 
про продовження нації »4.

Апологети сучасного космополітизму, як і раніше, замість 
висвітлення реальних змін ставлять під сумнів добре відомі 
речі. Вони відволікають від своїх руйнівних намірів, поши-
рюючи вказівки для розв’язання примарної проблеми: «Укра-
їнським науковцям, політикам, журналістам — усім, кому 
належить продукувати та поширювати змісти в українському 
суспільстві, — ще тільки належить дійти згоди щодо того, чим 
все-таки є Україна в сучасному світі — нацією чи державою, 
і що вважати системоутворюючим елементом сучасного сві-

3 Pickel, Andreas. «Explaining (with) Economic Nationalism». Nations and Na-
tionalism. March, 2003. P. 8. DOI: 10.1111/1469–8219.00077. 

 URL: http://www.trentu.ca/org/tipec/2pickel1.pdf
4 Levi-Faur, David, 1997. Friedrich List and the political economy of the na-

tion-state, Review of International Political Economy, 4:1, 154–178. P. 170. 
DOI: 10.1080/096922997347887. 

 URL: http://dx.doi.org/10.1080/096922997347887
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тового політичного порядку» 5. Історичний факт існування 
української нації ставлять під сумнів, а проти затвердження 
її державності спрямовується навала псевдонаукових теорій, 
ретельно прикрашених настановами на примарні ідеологічні 
орієнтири.

Узагальнення, які вмотивовані неприродним запереченням 
факту існування націй, перенасичені примітивними супереч-
ностями: «Глобальна криза 2008–2009 рр. і період глобальної 
нестабільності, що настав опісля, спричинили інтенсивний 
процес змін в архітектоніці глобального економічного регу-
лювання… Цей процес по суті системної трансформації сві-
тової економіки відбувається дуже суперечливо, з багатьма 
ускладненнями і реверсивними тенденціями, що послаблюють 
ефективність глобального регулювання та дієвість політики 
провідних міжнародних організацій. На такому фоні виникають 
і посилюються явища економічного націоналізму, які можуть 
призвести до тимчасового спаду (відкату) процесу глобаліза-
ції економіки» 6. Насправді все навпаки: криза є не причиною, 
а наслідком, а причиною кризи є «глобальне економічне регу-
лювання» «провідних міжнародних організацій». І посилення 
економічного націоналізму є природною захисною реакцією 
націй на спроби позбавити їх можливості наростити свою мо-
гутність коштом глобальної взаємодії.

5 Пелагеша Н. Нація чи держава: парадигмальна трансформація осмис-
лення соціально-політичних процесів у країнах пострадянського про-
стору // Studia politologica Ucraino-Polona. 2013. Вип. 3. С.  175. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2013_3_21

6 Сіденко В. Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної 
архітектоніки // Економіка України. 2017. № 4. С. 20. URL: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/EkUk_2017_4_2
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Для подолання негараздів глобалізації необхідно відмо-
витись від її спрямування в антинаціоналістичне річище. 
Подібний висновок бачимо в результатах аналізу змін у най-
могутнішій економіці світу: «Пошуки транснаціональними 
корпораціями вигідніших умов прикладання капіталу при-
звели до негативної динаміки промислового виробництва 
і створення доданої вартості у США, де відбувалася деін-
дустріалізація економіки, яка була особливо інтенсивною 
в 1990–2009 рр., коли частка обробної промисловості у ВВП 
знизилася з 17% до 11%… Для зміни негативного вектора 
економічного розвитку необхідна зміна моделі капіталізму 
кланово-олігархічного типу і перехід до іншої, близької до 
тієї, яка б мала можливості здійснювати великі національні 
проекти» 7.

Зростання економічної потужності національних держав 
є результатом природної еволюції, тому й принципи їхньої 
взаємодії також мають будуватись на природних законах:  
«Я не визнаю жодного іншого природного спілкування між 
націями, ніж те, що природа створила між людьми взагалі…  
На відміну від окремих осіб, нації мають більшу автономію 
і через це не мають жодних нагальних причин піддавати себе 
вищій владі. Ба більше, їхня абсолютна свобода є запорукою 
виконання обов’язків держави перед своїми громадянами» 8.

7  Звєряков М. І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та 
способи їх розв’язання // Економіка України. 2017. № 12. С. 10–11. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_12_2

8  Vattel, Emer de. The Law of Nations / edit. B. Kapossy and R. Whatmore. 
(Series:  Natural Law and Enlightenment Classics, K. Haakonssen [ed.]). 
Indianapolis, Liberty Fund, 2008. P. 14–15
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…

Націоналізм є ідеологією націй, джерела ствердження яких 
сягають доісторичних часів. Антинаціоналізм є базовою на-
становою космополітів, автором основних положень якого 
вважається Іммануїл Кант (1724–1804) 9. Космополітизм не є 
носієм певної мови і унікальної культури на певній території, 
а  отже, позбавлений притаманній націоналізму реальності. 
Зазначене дає підстави ставити під сумнів судження тих, хто 
сам є історично відносно незрілим і не є носієм того, що одвіч-
но належить націям.

Протиставлення факту існування нації процесам глобалізації 
є нікчемним, оскільки нація — це соціальна група, що є реальною 
одиницею глобального світу. Глобальний масштаб порівняння 
посилює змістовну сутність націй, тому таке протиставлення 
більше пасує космополітизму. Якщо світ націй може бути гло-
бальний, оскільки нації локально різноманітні до безмежності, 
то світ космополітів глобально одноманітний.

Для відволікання від природного процесу виникнення держав 
як наслідку становлення націй пропонується розчленування 
національно-державного цілого шляхом штучного протистав-
лення його складових. Це робиться для того, щоб запропонувати 
наступний крок — заперечення необхідності існування держав 
з позбавленням націй права на свою різноманітність. За умови 
досягнення такого результату світ уже не може бути «глобаль-
ним», оскільки стане «одноманітним».
9 Kant, Immanuel.  Perpetual Peace: A Philosophical Essay, translated with 

Introduction and Notes by M. Campbell Smith, with a Preface by L. Latta. 
London: George Allen and Unwin, 1917. URL: https://oll.libertyfund.org/
titles/357
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З просуванням глобальної денаціоналізації нехтується еле-
ментарна істина: посилення цілого (глобальної економіки) 
є результатом посилення, а не знищення, його складових — 
національних економік. Глобалізація є процесом не розпоро-
шення національних економік, а поширення їхнього впливу 
на увесь світ. Відповідне значне розширення кола глобальної 
економічної взаємодії наштовхується на проблему адекватного 
регулювання.

Націоналістичний підхід передбачає спрямування механіз-
мів розв’язання цієї проблеми на узгодження стосунків між 
незалежними націями, що сприяє гармонійному розвитку гло-
бальної економіки. Космополітичний підхід виглядає на перший 
погляд простішим, адже замість розв’язання складної проблеми 
налагодження плідної взаємодії між націями пропонується 
усунути причину її виникнення — нації. Для цього не треба 
багато фантазії чи плідної праці, необхідно лише знищити усю 
національну свідомість людства.

Розпорошення націй-держав як складових глобальної еко-
номіки до рівня окремої особи означає відповідне зменшення 
потужності одиниці світової економіки. За цим слідує відповідне 
багаторазове збільшення кількості одиниць світової економіки, 
що відповідно змінює її керованість.

Керованість системи залежить від кількості її складових 
і відповідно кількості зав’язків, які підлягають впорядкуванню. 
Цією добре відомою істиною людство керується, коли створюють 
ієрархічні, матричні або інші системи для посилення керовано-
сті. У нашому випадку порівняємо різні бачення глобалізації за 
допомогою спрощеної моделі (рис. 1), 12 суб’єктів господарю-
вання якої мають:
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а) за баченням націоналістів нації-держави впорядкову-
ють по 6 зав’язків кожна і  3 зв’язки підлягають гло-
бальному впорядкуванню;

б) за баченням космополітів та сама система має 132 
зв’язки для глобального впорядкування.

Усунення націй-держав (перехід від моделі «а» до моделі «б») 
збільшує кількість зав’язків майже у  40 разів, що ускладнює 
керованість системи. Якщо кількість держав сучасного світу 
не 3, а понад 240, а кількість суб’єктів господарювання у кож-
ній з них не 4, а понад 1000, то легко уявити ступінь ускладнен-
ня керованості глобальної економіки. Наприклад, безглуздість 
ідеї залишити лише одного провайдера Інтернету на увесь світ 
не викликає сумніву. Але це лише один з багатьох, і лише кому-
нікативних, елементів, які підлягають впорядкуванню.

Нація-держава Суб'єкт  
господарювання

Рис. 1. Міжнародне спілкування і співробітництво:
а) бачення націоналістів; б) бачення космополітів
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Космополіти усвідомлюють цю небезпеку. Тому наступним 
кроком у ланцюгу «денаціоналізація — роздержавлення» про-
понують «справедливі» способи поділу усієї світової спільноти. 
У недалекому минулому це був поділ на «капіталістів» і «проле-
таріат» з закликом знищити «капіталістів» у всьому світі. Сьо-
годні пропонують вже інші замінники національного устрою, 
наприклад «соціальне партнерство».

Націоналізм керується ідеологічними настановами досяг-
нення добробуту певної спільноти, об’єднаної мовою і культу-
рою на конкретній території. Хоч усі нації різні, вони об’єднані 
ідеологічно спорідненим прагненням досягнення суспільного 
добробуту. Шляхи запровадження економічного націоналізму 
різні, але вони не передбачають збагачення коштом інших націй, 
а відтак не створюють перешкод налагоджуванню конструктив-
них глобальних зав’язків.

Космополітизм позбавлений подібних ідеологічних наста-
нов. Попри те, що усі космополіти начебто єдині, відсутність 
ідеологічного підґрунтя обумовлює їхню схильність плодити 
суперечливі теорії. Незважаючи на їхню єдність у нетерпимості 
до усього національного, їхні теорії суперечливі як за змістом, 
так і за формою.

По суті, з усуненням нації-держави руйнується природний 
соціальний механізм забезпечення добробуту. Якщо й існу-
вали космополітичні держави, то не дуже довго (наприклад, 
СРСР).

За формою спостерігається зовнішня і внутрішня теоретична 
суперечливість. Зовнішня суперечливість полягає в нехтуванні 
добре відомими закономірностями, або їх використання для 
руйнування національної економіки. Директивне збільшення 
мінімальної зарплати збільшило не добробут, а кількість грошей 
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за той самий обсяг праці, що означає примітивне знецінення 
усієї грошової маси в державі з падінням її купівельної спро-
можності, перетіканням в іноземну валюту та знекровленням 
інвестиційної складової.

Внутрішня суперечливість полягає у використанні абсолютно 
протилежних принципів теоретичних обґрунтувань. В одному 
випадку — «пролетарі всіх країн, єднайтесь!», в другому — «усі 
держави руйнуйтесь!».

Загалом глобальна денаціоналізація світу передбачає реалі-
зацію таких концептуальних засад:

• перетворення національних економік у  єдину еко-
номічну систему зі щільною мережею договорів, зо-
бов’язань, міжнародних угод тощо;

• унеможливити для низки націй-держав впрова-
дження і розвитку стратегії економічного націона-
лізму.

Щоб подолати природний спротив реалізації цих засад, здійс-
нюється фінансовий вплив апологетів космополітизму на 
економіку націй-держав. Фінансові ресурси спрямовуються 
на встановлення і підтримку деспотичних режимів державної 
влади разом з  потужною пропагандою своїх теорій побудо-
ви глобальної «меркантильної республіки». Суперечливість 
своїх керівних теорій космополіти долають не науковим удо-
сконаленням, а  практикою «спроб і  помилок». На початках 
боротьби з  націоналізмом така практика проголошувалась 
боротьбою «за світле майбутнє». Але після того, як людство 
зазнало страшних втрат, ця бравурна тональність випарува-
лась до рівня «невдалого експериментування».
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Саме таке визначення дає визначний космополіт ХХ ст. 
Д. М. Кейнс, аналізуючи антинаціоналістичну практику марк-
сизму. У статті «Національна самодостатність» (1933 р.) 10 зазна-
чається: «Щороку стає більш очевидно те, що світ починає різні 
політико-економічні експерименти, і що різні типи експерименту 
звертаються до різних національних темпераментів та історич-
них умов». Далі, замість зосередитися на похибках самої теорії 
марксизму, увага відволікається на Росію, яка далеко не перша 
запроваджувала цю теорію: «На сьогодні Росія є страшним 
прикладом злого божевільного і непотрібного поспіху… Нехай 
Сталін стане жахливим прикладом для всіх, хто прагне робити 
експерименти».

Ця публікація є блискучим зразком космополітичного спо-
творення реальності. Виявляється, цей експеримент (слово 
зустрічається у тексті 9 разів), започаткований з антинаціона-
лістичним марксистським маніфестом, гаслами і прапорами, є 
зразком невдалої побудови… економічного націоналізму! Для 
надання правдоподібності цьому твердженню автор прирівнює 
названий ним «експеримент» СРСР до абсолютно протилежних 
випадків Італії, Ірландії, Німеччини, Великої Британії, Сполу-
чених Штатів.

Сучасні руйнівники націй-держав уже відкрито говорять про 
свої експерименти, хіба що з відходом від деспотичних методів 
їхнього запровадження: «Європейський Союз (ЄС) — ще один, 
можливо, яскравіший приклад демократичного експеримента-
лізму поза державою. ЄС не є національною державою, оскільки 
він приєднує незалежні самоврядні державні структури, а та-
10  Keynes, John Maynard. «National Self-Sufficiency», The Yale Review, Vol. 22, 

no. 4 (June 1933), pp. 755–769.
 URL: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/interwar/keynes.htm
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кож не є міжнародною організацією, оскільки безпрецедентно 
втручається у внутрішні справи своїх членів. Однак це відпо-
відає специфіці експерименталістської поліархії, пов’язуючи 
неоднорідні, але взаємозалежні одиниці, в епоху щораз більшої 
невизначеності» 11.

Таким експериментам піддавались не техніка (краш-тести 
безпеки автомобілів) і не тварини (запуск у космос собак), а нації 
(глобальна денаціоналізація). Морально-етичні аспекти і матері-
альні та людські жертви цих експериментів залишимо для інших 
досліджень. Тут розглянемо у хронологічній послідовності три 
таких експерименти з окресленням їх загальних спонукальних 
мотивів, характеру виконання і наслідків.

Перший експеримент. Основним спонукальним мотивом 
проведення першого експерименту (кінець XIX – початок XX ст.) 
була повна лібералізація світової економіки.

На той час ішлось про неможливість демократичного сві-
тового уряду з таким основним аргументом: «… не існує тієї 
людської солідарності, яка в національній державі є результатом 
історичного процесу інтеграції та спонукає людей і соціальні 
групи приймати правила та положення, які не є їхньою безпо-
середньою перевагою» 12.

Запроваджувались основні принципи так званого загального 
права:

11 Charles F. Sabel & William H. Simon. Democratic Experimentalism, 
Searching for Contemporary Legal Thought. Justin Desautels-Stein & 
Christopher Tomlins, Eds. Cambridge University Press. Columbia Public Law 
Research Paper No. 14–549, 2017. P. 22. URL: Available at: https://scholarship.
law.columbia.edu/faculty_scholarship/2038

12 Myrdal, Gunnar. An International Economy: Problems and Prospects. 
London: Routledge & Kogan Paul. 1956. P. 5.
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• обов’язок держав, принаймні у сфері економічних від-
носин, має полягати не у переслідуванні власних націо-
нальних інтересів, а  в  сприянні добробуту людства 
в цілому;

• для окремих осіб і для корпорацій має бути забезпече-
но максимальне сприяння мобільності капіталу і праці 
в пошуках максимізації корисності у світовому масштабі.

Досягнення періоду вільної торгівлі в  дев’ятнадцятому сто-
літті були приголомшливими. Багато в чому вони перевищи-
ли усе, що вдалося досягти світу до того часу: «Період між 
1820 і  1913 рр. характеризувався поступовою лібералізаці-
єю контролю над потоками капіталу, робочої сили і торгівлі, 
які повинні були тісніше пов’язати країни світу з розвитком 
XIX ст.» 13. Особливо разючими були зрушення у вільному пе-
ресуванні людей. Дев’ятнадцяте століття стало найбільшим 
періодом у світовій історії добровільної масової міграції, по-
токи якої були спрямовані з  переповнених країн Європи на 
землі Нового світу і південної частини Тихого океану. Ніколи 
раніше кордони держав не були настільки відкритими, як для 
покоління, що передувало Першій світовій війні.

Лібералізація ХІХ ст. мала децентралізований характер, тому 
що не було наднаціональних політичних і економічних інсти-
туцій, які б здійснювали світовий контроль. Ініціатори цього 
експерименту почали розуміти, що існують певні перешкоди 
для впровадження їхніх принципів створення єдиної світової 
системи економічного порядку.
13 Kenwood,  A.  G. and Lougheed,  A.  L. The Growth of the International 

Economy 1820–1960. London, Allen & Unwin and Sydney, Australasian 
Publishing Co., 1971. P. 22.
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По-перше, ця система була спрямована на захист економічних 
інтересів промислово розвинених країн, а країни, які спеціалі-
зувалися на первинному виробництві, ставали їм підпорядко-
ваними, тобто залежними.

По-друге, ця система була вразлива до проблеми надмірного 
виробництва. Відповідно космополіти не бачили необхідності 
сприяти індустріалізації інших націй та не заохочували їхній 
економічний розвиток.

Для захисту інтересів світової вільної торгівлі та забезпе-
чення свобод і прав іноземців не виключалося використання 
військової сили з боку промислово розвинутих країн, коли інші, 
економічно слабші країни поводилися, на їхню думку, погано.

Лібералізація світової економіки означала не вільну взає-
модію національних держав, а обмеження їхньої самостійності 
у міжнародній торгівлі. Усунення засобів врівноваження ринку 
дестабілізувало світову економіку та стало причиною пере-
вищення пропозиції над попитом і першої великої депресії 
1870–1890 рр. Фундаментально запровадити «загальне право» 
не вдалось, адже змінити свідомість людей виявилося набагато 
важче, аніж створити світову економічну систему.

Держави стали встановлювати тарифні бар’єри для захисту 
своїх внутрішніх ринків від іноземного проникнення: «Хоча на-
ціоналізм і протекціонізм неминуче не пов’язані, у націоналізмі 
ми маємо силу, яка забезпечує принаймні схильність до захис-
ту. У сукупності націоналізм та відставання в індустріалізації 
зробили протекціоністський захист неминучим» 14. Найбільш 
руйнівними були тарифи, встановлені між Францією та Італією 
14 Kenwood,  A.  G. and Lougheed,  A.  L. The Growth of the International 

Economy 1820–1960. London, Allen & Unwin and Sydney, Australasian 
Publishing Co., 1971. P. 22.
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у період 1888–1898 рр., між Німеччиною і Росією у 1890–1894 рр. 
і між Австро-Угорщиною і Сербією з 1906 р. по 1909 р 15.

Відкрита міграційна політика не усунула національних праг-
нень до самоствердження: «У 1905 р. китайці з різними по-
літичними ідеологіями працювали разом, щоб бойкотувати 
американські товари для своїх власних інтересів. …Крім того, 
зростанню патріотизму і націоналізму в китайських громадах, 
за що виступали відповідно реформісти і революціонери, також 
сприяла масова підтримка антиамериканського бойкоту, який 
символізував боротьбу за збереження національної гідності 
і суверенітету Китаю» 16.

Отже, перша спроба запровадження ліберального світового 
економічного порядку провалилась. Вперше в історії держави 
стали здійснювати політику економічного націоналізму в пов-
ному розумінні цього поняття. Ідеологія націоналізму напри-
кінці ХІХ століття стала набирати обертів і чітко окреслилася 
тенденція до того, щоб держави залучали та підпорядковували 
свої економічні інтереси політичним цілям.

Умови безвідповідальної лібералізації сприяли списуван-
ню своїх власних негараздів на закордонні чинники. Не було 
перешкод для звинувачень у всьому, що б не трапилось, своїх 
торговельних партнерів, були дозволені будь-які дії для захисту 
своїх внутрішніх ринків. Але відмовитись від космополітичної 
лібералізації світу виявилось не так просто, як у неї вгрузнути. 
Розбалансування міжнаціональних економічних відносин спри-
15 Hayes, Carlton J. H.  A Generation of Materialism, 1871–1900. New York: 

Harper & Row, 1963, orig. 1941. P. 104–109.
16 Kiong, W. S. The Chinese boycott: A social movement in Singapore and 

Malaya in the early twentieth century. Southeast Asian Studies 36 (2), 1998. 
P. 251.
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чинило виникнення безлічі конфліктних неузгодженостей. Місце 
усунутих космополітами сил національного права заступило 
право сили найсильніших націй.

Але мрія космополітів щодо створення економічної системи 
світового порядку нікуди не зникла. Вони доклали неабияких 
зусиль до аналізу помилок і виявлення причин нежиттєздатності 
цієї системи та почали наполегливо працювати над розв’язанням 
проблеми. Однією з основних причин провалу створення світової 
економічної системи у XIX ст. космополіти вважали відсутність 
спеціальних наднаціональних органів і структур, над чим і по-
чали працювати їхні наступники — експериментатори XX ст.

Другий експеримент з глобальної денаціоналізації розгортався 
на тих самих спонукальних мотивах, які врешті призвели до руй-
нівних наслідків Першої світової війни. Трагічні помилки мину-
лого були враховані у своєрідний спосіб: від експериментування 
не відмовились, а навпаки посилили його організаційні складові.

Велика депресія і світова війна були не тими наслідками, 
причетністю до яких можна пишатись, але саме цей безлад 
мав сприяти оновленому запровадженню космополітичних 
ідей. Політична арена початку ХХ ст. зазнала суттєвих змін та 
спричинила появу нових економічних гравців. Після розпаду 
Габсбурзької і Османської імперій виникли нові країни, які 
можна було одразу відволікти від запровадження політики 
економічного націоналізму.

До того ж на руїнах царської імперії була успішно (як ствер-
джувалось) створена модель істинно космополітичного устрою — 
СРСР. Варварський спосіб цього експерименту зовсім не за-
смучував його організаторів. Тут вони чітко показали, що такі 
«деталі» не можуть бути перепоною, і до чого вони готові вдатись 
для запровадження глобальної денаціоналізації.
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У нових обставинах вирішити мали такі основні завдання:

• щоб позбавити держави можливості пропагувати 
власні національні інтереси, необхідно знищити дже-
рела їхнього прагнення до запровадження економіч-
ного націоналізму;

• для координації зденаціоналізованих держав запро-
вадити органи управління глобальною економікою 17.

За ініціативою американського президента В. Вільсона на Па-
ризькій мирній конференції (1919–1920) була створена Ліга 
Націй — політична система для врегулювання міжнародного 
порядку, при якій були закладені також основи врегулювання 
міжнародної економічної діяльності.

Паралельно з Лігою Націй був створений інший, спрямований 
на вирішення виключно економічних проблем, наднаціональ-
ний орган — асоціативна система. Вона мала упорядковувати 
потоки іноземних інвестицій, насамперед зі США, дбати про 
стабілізацію основних валют та про те, щоб Німеччина випла-
чувала репарації.

Сполучені Штати після Першої світової війни перетвори-
лись на найбільше у світі скопище кредиторів, стали головним 
джерелом капіталу для реконструкції зруйнованої війною 
Європи та реалізації космополітичних планів. З цією метою 
був розроблений план Давоса, який передбачав триступене-
вий круговий потік приватного капіталу з джерел Волл-стріт, 
а саме: приватні банки кредитують Німеччину, яка переказує 
17 Neff Stephen G. Friends But No Allies. Economic Liberalism and the Law of 

Nations. New York: Columbia University Press, 1990. P. 73. 
 URL: https://archive.org/details/friendsbutnoalli00neff
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ці кошти колишнім європейським альянсам у формі репарацій, 
а європейські країни повертають ці кошти уряду США у вигляді 
міждержавних боргових зобов’язань. Такий фінансовий потік 
мав зв’язати економіки головних держав світу в єдину фінан-
сову систему (за умови домінування капіталу американських 
приватних банків).

Інформаційною підтримкою слугували реальні факти, які 
свідомо перекручували. Наприклад, на Лондонській валютно- 
економічній конференції (червень — липень 1933 р.) представ-
никам 66 країн як зразок такої поведінки було наведено: «Росія 
експортувала пшеницю в інші країни в той час, коли селяни, які 
вирощували пшеницю, голодували» 18. Засуджувалось не шалене 
бажання нарощувати кошти завдяки експорту, навіть тоді, коли 
це призводило до масових смертей, а економічний націоналізм 
як приклад «екстремального расизму, шовінізму, стимуляції 
групової ворожнечі та ненависті» 19.

Критична залежність асоціативної системи від приватно-
го американського капіталу виявилась ключовою та зіграла 
свою негативну роль для початку світової економічної кризи 
1929–1933 рр. Падіння фондового ринку на Волл-стріт (США) 
у 1929 р. спричинило рецесію, внаслідок чого припинили кре-
дитувати Німеччину, де незабаром стався дефолт.

Руйнівне скорочення грошової маси у США та в інших країнах 
призвело до падіння цін і до накопичення залишків товарів. Зі 
скороченням загального попиту зменшилося промислове вироб-
ництво, а сукупний валовий внутрішній продукт промислово 

18 Economic Nationalism and World Cooperation Author(s): Lewis 
L. LorwinSource: Pacific Affairs. Vol. 6. No. 7 (Aug. – Sep.), 1933. P. 367.

19 Там само. P. 365.
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розвиненого світу в 1929–32 рр. упав на 17%. Усе це відбувалось на 
фоні зростання інфляції, безробіття та соціального невдоволення. 
Майже усі розвинені країни світу почали масово відмовлятись від 
виконання своїх міжнародних зобов’язань, які шкодили інтересам 
нації, та запроваджувати економічний націоналізм як систему 
жорсткої автаркії для розв’язання своїх внутрішніх проблем.

Найпотужніший поштовх спротиву цьому (другому) екс-
перименту дали не ті держави, на денаціоналізацію яких він 
спрямовувався, а США — країна розташування штабу новітніх 
космополітів. На відміну від В. Вільсона, 31-й президент США 
Герберт Гувер став ініціатором глобального поширення економіч-
ного націоналізму: «У 1929 р. президент Герберт Гувер звернувся 
до американських економічних націоналістів, і вони відповіли 
безпрецедентними 10684 сторінками свідчень… У червні 1930 р. 
він підписав тариф Смута-Гоулі, який “став жорстким” до іно-
земців, фактично закривши кордони США. Тариф Смута-Гоулі 
підняв імпортні мита в середньому на 59% на більш ніж 25000 
сільськогосподарських і промислових товарів. Далекий від форсу-
вання відкритих зовнішніх ринків, тариф Смута-Гоулі розлютив 
людей, і понад 60 країн завдали удару у відповідь. Багато з них 
були давніми друзями, такі як Канада, Великобританія, Франція 
і Швейцарія» 20. Надалі такі заходи стали вже не епізодичним, 
а обов’язковим інструментом комерційної стратегії США 21.

20 Powell, Jim. Why Trade Retaliation Closes Markets and Impoverishes People. 
Cato Institute Policy Analysis No. 143: November 20, 1990. 

 URL: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/why-trade-
retaliation-closes-markets-impoverishes-people

21 Lake, David A. Power, Protection, and Free Trade INTERNATIONAL 
SOURCES OF U.S. COMMERCIAL STRATEGY, 1887–1939. Ithaca and 
London: Cornell University Press, 1988.
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Другий космополітичний експеримент призвів до тих самих 
наслідків, що й перший: руйнування світової економіки і між-
національні конфлікти з приводу захисту державних інтересів. 
Але, як і попереднього разу, апологети денаціоналізації вдались 
до підміни причин наслідками. Уже згаданий нами Д. М. Кейнс 
звинуватив у жахливих наслідках космополітичних експериментів 
не їхніх авторів-ініціаторів, а тих, проти кого ці експерименти 
спрямовуються, стверджуючи, що політика економічного на-
ціоналізму «посилить зіткнення між державами та сприятиме 
початку Другої світової війни» 22.

Третій експеримент. Мотивація проведення третього експе-
рименту, так само як двох попередніх, не містить жодних ознак 
відповідальності за минулі та застережень від можливих май-
бутніх жахливих наслідків. Навпаки зруйновані війною нації 
були беззахисні, а денаціоналізована влада СРСР поширилась на 
Західну Європу. Ініціатори експериментування опинились серед 
переможців, яким залишалось лише затвердити новий світовий 
порядок з остаточним знищенням навіть ознак економічного 
націоналізму. Тепер мотивація попередніх експериментів могла 
бути втілена вже не способом розчленування націй військовими 
зіткненнями, а системою дуалістичної космополітичної глобалі-
зації, яка повинна була:

• відокремити політику націй від їхньої економіки;
• розподілити управління глобальною економікою між 

відповідними координаційними органами;

22 Keynes, John Maynard. National Self-Sufficiency. The Yale Review, Vol. 22, 
no. 4 (June 1933), pp. 755–769. 

 URL: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/interwar/keynes.htm
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• остаточно знищити нації-держави як інститут соці-
ального захисту особистості, позбавивши їх можли-
вості виконувати державні функції.

На перший погляд нова система була достатньо консерватив-
ною і  начебто не зазіхала на класичне міжнародне право на-
цій-держав. Але лукавство полягало у знекровленні націй, атри-
бути державної влади яких зводились до можливості приліпити 
національну етикетку на виробленому для глобального ринку 
продукті. Уряди таких країн автоматично перетворювалися 
з державних діячів у слухняних маріонеток зовнішнього еконо-
мічного управління. І дезорганізовані таким чином нації повин-
ні були припинити своє існування.

Політичні відносини регулював Статут ООН, а завданням 
системи економічних відносин проголошувалось безперешкод-
не торгове співробітництво націй світу для покращення умов 
життя всього людства.

Головним ідеологом створення такої системи економічного 
світового порядку став К. Халл, американський держсекретар 
1933–1944 рр. Друга світова війна відкрила для США несподівані 
можливості щодо створення післявоєнної відкритої економіки. 
Атлантична Хартія, укладена в серпні 1941 р. між Англією та 
США, виявила спільність їхніх намірів: обидві країни хотіли 
використовувати ресурси всього світу для забезпечення свого 
економічного процвітання. Але основним наміром К. Халла 
і його соратників була реалізація плану самознищення націй: 
«грандіозного союзу націй світового масштабу для постійного ко-
лективного походу проти загрози економічного націоналізму» 23.
23  Neff Stephen G. Friends But No Allies. Economic Liberalism and the Law of 

Nations. New York: Columbia University Press, 1990. P. 102. 
 URL: https://archive.org/details/friendsbutnoalli00neff
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Для цього США ініціювали підписання у 1948 р. Гаванської 
хартії про створення Міжнародної організації торгівлі (ITO), 
яку підтримали 53 країни 24. ITO як головний орган уряду «мер-
кантильної республіки» мав стати свого роду економічним 
віддзеркаленням ООН: працювати паралельно з ООН, мати 
постійних представників для визначення загальної політики 
організації, а також виконавчий комітет для нагляду та власний 
механізм врегулювання спорів. Але ця організація так ніколи і не 
запрацювала: переконати інші країни в доцільності створення 
таких інституцій виявилося набагато складніше, аніж здавалося.

Для втілення своєї мрії К. Халлу потрібно було переконати 
три категорії різних країн, які переслідували свої інтереси та 
потребували різних методів переконань: країни, що розвива-
ються (переважно в Латинській Америці), західноєвропейські 
союзники і Радянський Союз (разом з соціалістичним блоком 
країн Центральної Європи).

З самого початку почали чинити спротив країни, що розви-
ваються (головним чином латиноамериканські). У структурі 
їхнього експорту переважала сировина, тож їх турбували ціни 
на неї. Вони висловилися за укладення таких міжнародних угод, 
які забезпечили б вищий за ринковий рівень цін на сировину. 
США на це не погодились. Врешті ці країни не мали вибору 
і змушені були погодитись на вигідні для багатих і збиткові для 
бідних країн умови.

Найбільшого опору своїм планам США очікували з боку 
західноєвропейських країн, тому що Європу на той час пе-
реповнювала небезпечна «єресь» економічного націоналізму 
24 United Nations Conference on Trade and Employment, held at Havana, 

Cuba, from Nov. 21, 1947, to March 24, 1948; UN Doc. E/Conf. 2/78, UN 
Sales Publication No. 48.11.DA.
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(так вважали ліберали-космополіти). Але побоювання були 
безпідставні, Європа на той час уже сформувала свій наднаці-
ональний орган — Організацію європейського економічного 
співробітництва.

Що стосувалося тодішнього СРСР та групи підконтрольних 
йому країн, то США вирішили примусити їх до співпраці ін-
струментами повоєнної програми допомоги на двосторонній 
основі 25. Але реакція виявилася прямо протилежною: СРСР та 
його союзники відмовилися брати участь у побудові післявоєнної 
міжнародної економічної системи, виконувати вимоги Світового 
банку, МВФ та план Маршалла. СРСР знехтував положеннями 
Міжнародної організації торгівлі (ITO), відмовився підписува-
ти ГАТТ та продемонстрував відкриту ворожість до самої ідеї 
багатосторонньої системи міжнародної торгівлі.

Наслідки третього експерименту з денаціоналізації світу поки 
що так само негативні. Новітня дуалістична система світового 
порядку демонструє хиби і нездатність упорядкувати спричинене 
нею розбалансування світової економіки. Світ вчергове зіштовх-
нули в провалля фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. 
Замість налагодження глобальної взаємодії спостерігається 
загострення локальних конфліктів, що наближає людство до 
чергової військової катастрофи світового масштабу.

Розпад СРСР, від причетності до принципів і теоретичних 
засад (марксизм) побудови якого космополіти мовчазливо від-
сторонились, виявився єдиним сприятливим результатом цього 
експерименту. Інтелектуально й економічно виснажені нації 
тепер опинились наодинці з усім світом. Саме ці нації стали 
25 Paterson, Thomas G. Soviet-American Confrontation: Postwar Reconstruc-

tion and the Origins of the Cold War. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1973. P. 75–98.
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легкою здобиччю для наднаціональних органів, які їх поглинули 
і встановили там зовнішнє державне управління для безпере-
шкодної експлуатації. Доведення майже до повного зубожіння 
цих беззахисних націй, мабуть, чи не єдине «позитивне» досяг-
нення третього експерименту.

Спротив націй новітній політиці космополітичної глобалізації 
має внутрішні і зовнішні відмінності.

Внутрішні відмінності полягають у спрямуванні національних 
рухів на опанування інститутами державної влади, а також на 
усунення від влади ставлеників світового капіталу. До вимог 
етнічної, мовної і культурної приналежності влади додаються 
вимоги її відданості економічним інтересам нації.

Зовнішні відмінності полягають у виникненні і посиленні 
відцентрових процесів всередині вже створених космополітич-
них угрупувань. Коли нації опановують державні органи влади, 
запускаються механізми економічного націоналізму, які (як по-
казує системний аналіз) організаційно набагато потужніші, ніж 
зденаціоналізовані спільн оти.

Перший приклад показав СРСР, економічна міць якого, за-
снована на системі ідеологічного і фізичного терору, зрештою 
виявилась безпорадною. Організаційні негаразди спостеріга-
ються і в теперішньому ЄС. Факт відцентрових процесів тут 
чітко продемонструвала Велика Британія. Відносно слабкі сиг-
нали про їхню наявність спостерігаються в утворенні в ЄС 
новітніх союзів з ознаками відстоювання не космополітичних, 
а національних інтересів (Вишеградська Четвірка). Відцентро-
вість також демонструють Німеччина і Франція, коли нехтують 
своїм статусом в ЄС заради отримання економічної вигоди від 
співпраці зі своїм історично смертельним ворогом — новітньою 
Російською імперією.
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Висновок 

Загалом космополітичні експерименти полягають у ство-
ренні «дикого» ринку світового масштабу шляхом руйнування 
цивілізованих національних ринків. Запроваджена космо-
політичними експериментами інфраструктура глобальної 
економіки призводити не до процвітання, а до чергових вис-
нажень економіки.

Почались процеси природного відновлення націй, які звіль-
нюються від новітніх штучно створених для них екстремальних 
умов існування. Щоб повернутись до природного еволюцій-
ного розвитку націй, потрібно подолати залишки нав’язаних 
їм космополітичних вивертів. Таке революційне відновлення 
є життєво необхідним і вимушеним процесом розв’язання 
конфліктних зіткнень у внутрішньому середовищі та зовнішніх 
взаємин націй.

У внутрішньому середовищі націй відбувається оновлена 
конкретизація причин їхнього занепаду і перешкод для добро-
буту. У теоретичну основу другого експерименту була покладена 
примарна смертельна боротьба з «буржуями-капіталістами», 
лідери якої навіть вдавались до загравань з націоналістичними 
рухами. Тепер стало цілком очевидно, що заможні власники 
великих капіталів стають ворогами націй лише тоді, коли вони 
нехтують її інтересами. Відповідним чином переорієнтовуються 
і революційні зрушення.

У зовнішніх стосунках переосмислюється поняття «ворог 
нації». Усі експерименти базувались на непорушній констан-
ті: нації одна до одної ставляться виключно вороже тому, 
мовляв, «націоналізм є ідеологією війни». Цю сентенцію 
успішно використовували, коли організували локальні і сві-
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тові зіткнення націй. Вона й досі є основою космополітичних 
залякувань, але тепер ще додають, що «для побудови мирного 
глобального світу необхідно усунути цю основну ідеологічну 
причину розбрату».

Ситуація радикально змінюється, коли ворог усіх націй кон-
кретизувався в реальних антинаціоналістичних глобальних 
утвореннях. Починає діяти відомий принцип: якщо космопо-
літична глобалізація є ворогом моєї і усіх інших націй, то ці усі 
нації перетворюються з ворогів моєї нації на союзників. Дія 
цього простого принципу підштовхує нації використовувати 
ті переваги міжнародної співпраці, теоретичні положення яких 
були доведені ще Адамом Смітом. Поширення цього принци-
пу є додатковим аргументом на користь українській нації, яка 
продовжує розгорнуте С. Бандерою змагання за створення 
своєї держави.



В’ячеслав ПОПОВ
кандидат економічних наук, доцент, 
економічний експерт

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

«Україна напевно входитиме в  союзи чи 
бльокування з  іншими державами по лінії 
спільних інтересів і своєю активною участю 
в широких міждержавних об’єднаннях змо-
же творчо причинитися до мирного співжит-
тя й співпраці між вільними націями світу»
С. Бандера 1

Ідеологія глобалізації

Наслідки соціальних процесів у певній спільноті залежать від 
тієї системи ідей, якими ця спільнота пояснює світ і  які ле-
1 Бандера С. А. Слово до Українських Націоналістів-Революціонерів за 

кордоном. Б. м. (На чужині): Видання Пресового Бюра ЗЧ ОУН, 1948. 
С. 6.
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жать в основі її прагнень змінити його, тобто від її ідеології. 
Поширення цих процесів на глобальний рівень певним чином 
впливає на вихідну точку бачення ідеологічних орієнтирів.

Ідеологи націоналізму побачили в глобалізації нові можли-
вості для розбудови національних держав, приклади станов-
лення і ствердження яких мають глибокі історичні корені та 
посилюються останнім часом (Китай, Індія, Туреччина, Польща, 
Ірландія, Південна Корея тощо). Апологети космополітизму 
навпаки хочуть бачити у ній смертельний вирок національним 
державам, для реалізації чого створюються інститути світового 
економічного спостереження і управління (G7, МВФ, СОТ та 
ін.). Але позиція відсторонення від націоналістичної ідеології 
не дає їм очікуваних результатів. Дослідження однієї з названих 
міжнародних організацій, що об’єднує 35 країн світу, більшість 
з яких є країнами з високим доходом громадян, починається 
з констатації: «Люди у багатьох країнах, особливо у розвинених, 
висловлюють все більше невдоволення глобалізацією» 2.

В умовах глобалізації ідеологічне становлення націй набуває 
нового змісту. По-перше, стає досяжною можливість узагальнен-
ня прикладів локального практичного досвіду на глобальному 
рівні. По-друге, результатами цього становлення вибудовуєть-
ся майбутнє тепер уже не лише окремої країни чи регіону, а й 
усього людства.

Наукові здобутки цього питання

Ідеологія є основою людського буття: «Суспільство не може 
існувати, якщо тільки його члени не мають спільних почуттів 
2 OECD. 2017. Towards a better globalisation: How Germany can respond to 

the critics. Paris: OECD.
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щодо того, наскільки правильний спосіб ведення справ, і  ці 
загальні почуття виражаються в ідеології» 3.

Нація має потужні інструменти вираження таких спільних су-
спільних почуттів. О. Бочковський наводить такі ознаки спільності 
нації, цитовані з дослідження «До основ нашого націоналізму» 
С. Рудницького: «1) антропологічна расовість (своєрідна будова й 
вигляд тіла); 2) самостійна серед інших мова (з літературою, наукою 
і т. д.); 3) питомі історичні традиції й змагання (на політичному, 
суспільному й т. д. полях); 4) питома культура (як матеріальна, 
так і духова), спільні культурні прямування; 5) питома суцільно 
національна територія, на якій або була, або є, або може бути 
питома національна держава» 4. Як бачимо, ідеологія націоналізму 
будується за цілком конкретними ознаками. Вони не містять еле-
ментів внутрішніх суперечностей і протиставлення іншим націям.

Космополітичний світогляд не має інструментів налагодження 
«спільних почуттів…», ба більше, він налаштований на руй-
нування ідеології націоналізму. Ознаки його ідеологічної без-
порадності можна побачити у твердженні Б. Андерсена, який 
аргументує ірреальність існування національної спільноти так: 
«Вона уявлена тому, що представники навіть найменшої нації 
ніколи не знатимуть більшості зі своїх співвітчизників, не зу-
стрічатимуть і навіть не чутимуть нічого про них, і все ж в уяві 
кожного житиме образ їх співпричетності» 5. За цією логікою 
3 Robinson, Joan. Economic Philosophy. The New Thinker’s Library, London: 

C. A. Watts, 1962. One volume, 16vo. P. 10. URL: https://economicsocio 
logydotorg.files.wordpress.com/2015/02/economic-philosophy.pdf

4 Бочковський О. І. Вступ до націології. Мюнхен: УТГІ, 1991–1992. С. 177.
5 Андерсон  Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження 

і поширення націоналізму. Київ: Критика, 2001. С. 22. URL: http://1576.
ua/books/7275
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космополіти тим більше не можуть належати до жодної, навіть 
уявної спільноти. Тоді як саме ці, начебто «уявні» нації побуду-
вали абсолютно реальні наймогутніші держави світу з зовсім 
не уявними добробутом і культурами?

Названі та інші обставини реального життя не беруться до 
уваги. Замість пошуку шляхів досягнення суспільної єдності 
довкола певної ідеї космополіти просувають світоглядну плу-
танину. Наприклад, в анотації до книжки німецького соціоло-
га вказується: «Для образу намальованої ним альтернативної 
глобалізації ключовим є поняття і доктрина космополітизму… 
Методологічний космополітизм, що протиставляється заста-
рілому на сьогодні методологічному націоналізму в політиці й 
науці, — теоретичний підхід і водночас сценарій-ідеологія…» 6.

В іншому випадку розглядається «Проблема розбіжностей 
в регіональній економічній ефективності і роль регіональ-
ного економічного керування в Європі» 7. Тут висловлюється 
занепокоєння перспективою створення зденаціоналізованого 
єдиного економічного простору: «Такий ринок несе небезпеку 
виведення фірм і ринків капіталу з-під чинного національного 
контролю, отже, вони можуть уникати сплати за витрати на 
соціальні потреби». Але подальша дискусія розгортається не 
довкола конкретизації ознак хибності космополітизму, а на-
впаки підкреслюється можливість постійного і масштабного 
керування міжнародною економікою. Пропонується побуду-
вати єдину всесвітню державу на принципах не ринкового 
регулювання, а централізованого адміністрування. Такі наміри 
6 Бек У. Влада і  контрвлада у  добу глобалізації. Нова світова політична 

економія / пер. з нім. О. Юдіна. Київ: Ніка-Центр, 2011.
7 Герст П., Томпсон Ґ. Сумніви в  глобалізації / пер. з  англ. Київ: К.І.С., 

2002. С. 210.
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нинішніх космополітів дуже нагадують застарілі форми побу-
дови деспотичного комунізму.

В іншому дослідженні вихідною точкою стає факт знищення 
уже не лише націй, а й державного устрою як такого: «Тут питан-
ня обертається навколо соціокультурних процесів і форм життя, 
які виникають в міру того, як глобальне усуває націю-державу 
як визначальну оправу соціального життя» 8.

Академік НАН України, доктор економічних наук, професор, 
завідувач відділу глобалістики, геополітики і геоекономіки 
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН 
України наполягає на затвердженні в майбутньому не чітких 
ідеологічних орієнтирів природно спорідненої національної 
спільноти, а загальних абстрактних: «Историческая эпоха нацио-
нально-государственных империй закончилась, ей на смену идет 
эпоха глобальной империи/империи глобального капитализма/
мир-системного глобализма. Чтобы не погибнуть в этих услови-
ях, человечество должно стать единой семьей справедливости, 
духовности и прогресса» 9. Як бачимо, академіки від космопо-
літизму замислили на рештках рабовласницьких колоніальних 
імперій побудувати новітню космополітичну імперію.

Змістовне наповнення наукових праць з узагальнення те-
оретичного і практичного досвіду забезпечення економічної 
самодостатності націй суттєво відрізняється. Принциповим є те, 
що вони не містять зверхніх зазіхань на розв’язання глобальних 
економічних проблем, а зосереджені довкола конкретних питань. 
8 Глобальні модерності / за ред. М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона; 

пер. з англ. Т. Цимбала. Київ: Ніка-Центр, 2008.
9 Белорус О. Г. Глобальная неоконвергенция транзитивных и  трансфор-

мационных социально-экономических систем // Економічний часо-
пис-ХХІ. 2013. №  11–12. С. 7.
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Національні особливості об’єктів і предметів досліджень, їх різні 
методи обстежень і мова викладу ускладнюють сприйняття ви-
словлених там думок. Але подолання цих перешкод варте того, щоб 
наблизити нас до джерел правдивого відображення світових змін.

Сьогодення суттєво відрізняється від тих імперських часів 
з міжнаціональною невизначеністю і хаосом, дійсність яких 
слугувала підґрунтям праць А. Сміта, Ф. Ліста та інших дослід-
ників — засновників наукового бачення світу.

Слідом за націями, представниками яких були відомі класики 
світовою наукової думки, подорослішали й інші нації.

А космополіти, як і раніше, шукають аргументацію не так 
достовірну, як прилаштовану до їхніх архаїчних конструкцій. На-
приклад, один з апологетів сучасного космополітизму Д. Хатчін-
сон стверджує: «Економічна депресія або травматичний провал 
підбурювали до пошуку революційних (расових і комуністичних) 
альтернатив нації-державі» 10. І його зовсім не бентежить той 
простий факт, що у створеній єдиною нацією державі не існує 
підстав для расових, а тим більше для комуністичних (тобто 
позбавлених національних ознак) революцій.

Літературні джерела насичені розмаїттям теоретичних су-
джень про корисність позбавлення людства від «тягаря» наці-
оналізму. Але вони не містять жодного історичного прикладу 
добровільної відмови націй від їх національної приналежності. 
Навпаки, паралельно з процесами національного самоствер-
дження спостерігається й таке новітнє явище, як відмова від 
приналежності до наднаціональних об’єднань. Рішенням наці-
10 John Hutchinson (2000) Ethnicity and modern nations, Ethnic and Racial 

Studies, 23:4, 651–669, DOI: 10.1080/01419870050033667. P. 666. URL:
 https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/SOC765/um/HUTCHINSON_

Ethnicity_and_modern_nations.pdf
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онального референдуму 2016 р. про вихід з ЄС Велика Британія 
продемонструвала активний спротив залученню до новітньої 
світової імперії (Brexit).

Метод дослідження

Інструментом формулювання і  поширення певної ідеоло-
гії (як вираження спільних почуттів членів суспільства — за 
Джоан Робінсон) є відповідна політична партія. Націоналісти 
мають свою ідеологію — у багатьох країнах уже традиційно іс-
нують такі партії, які позиціонують себе як «націоналістичні». 
Знайти подібне підтвердження стосовно космополітичної іде-
ології набагато складніше, якщо взагалі можливо. Це, мабуть, 
тому, що навіть фантазії згаданого нами Б. Андерсена не ви-
стачить, щоб уявити ідеологію спільноти, члени якої не мають 
нічого спільного. Та, мабуть, ще й тому, що антинаціоналіс-
тичній партії неможливо отримати державну реєстрацію у тій 
більшості держав, найпотужніші з яких побудовані на прин-
ципах націоналізму.

Космополіти перебували по той бік політико-ідеологіч-
ного бар’єра, що пояснювало їхнє перекручене бачення: «Як 
ліберали, так і марксисти, нерідко трактують націоналізм як 
найпоширеніший тип “політичної аномалії”» 11. Ідеологічна 
безпорадність є причиною внутрішньої суперечливості їхніх 
пропагандистських конструкцій: «Швидше за все Радянський 
Союз намагався створити наднаціональну радянську іден-
11 David Levi-Faur (1997) Levi-Faur, David, 1997. Friedrich List and the 

political economy of the nation-state, Review of nternational Political 
Economy, 4:1. P.  171. DOI: 10.1080/096922997347887: http://dx.doi.
org/10.1080/096922997347887
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тичність, яка б перевершила національну ідентичність його 
громадян» 12.

Якщо ідеологія космополітів значною мірою віртуальна, то 
їхня мета цілком реальна — безмежне збагачення. У цьому сві-
товому чемпіонаті космополіти виборюють не загальнолюдські 
цінності, а виключно грошові призи, присудження яких планують 
здійснювати також вони. Для цього планується повне відсторо-
нення націй від суддівства з призначенням їм хіба що допоміжних 
ролей, а то й взагалі мовчазних вболівальників; і це при тому, 
що вони самі не мають жодних ідеологічних підстав бути не те 
що суддями чи гравцями, а навіть сторонніми спостерігачами.

В умовах глобалізації економічний важіль може діяти або на 
посилення націй, або на їхнє розпорошення. Напрям дії цього 
важеля визначається природою його механізмів: в одному випад-
ку — ідеологією економічного націоналізму, в іншому — абстрак-
тним світоглядом економічного космополітизму. Ставлення до 
природних ресурсів висловлює спрямованість дії цих механізмів: 
«Ресурсний націоналізм — явище, що глобально зростає…» 13.

Порівняльний аналіз дії відповідних економічних механізмів 
може дати цінну підказку для розв’язання питання ідеологічних 
пріоритетів глобалізації. Перевірених багаторічною світовою 
практикою теоретичних закономірностей цілком достатньо для 
такого дослідження.

12 Abdelal, Rawi. Purpose and Privation: Nation and Economy in Post-
Habsburg Eastern Europe and Post-Soviet Eurasia (2002). East European 
Politics and Societies, Vol. 16, No. 3. Fall 2002. P. 900–901. 

 URL: https://ssrn.com/abstract=1108306
13 Naazneen H. Barma & Kai Kaiser & Tuan Minh Le & Lorena Vinuela, 2012. 

«Rents to Riches? The Political Economy of Natural Resource-led Develop-
ment». World Bank Publications, The World Bank, number 2381. P. 15.
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Порівняльний аналіз космополітичного і націоналістичного 
бачення світу розкриває наступне:

1. Ставлення до природних ресурсів;
2. Виробнича ефективність природних ресурсів;
3. Ефективність природних ресурсів в умовах глобалізації.

Економічний націоналізм

Національний суверенітет та боротьбу за незалежність на-
цій відстоювали впродовж усієї історії людства. Прагненням 
до самоствердження націй пояснювались протилежно різні 
події: від загарбницьких війн давнього світу до визвольних 
змагань Середньовіччя, від встановлення рабовласницького 
панування до позбавлення від колоніального ярма у  XVII–
XVIII ст., від побудови, здавалось, непереможних імперій до 
їхнього руйнування у XIX–ХХ століттях.

Загалом нації послідовно вирішували ланцюг проблем: ста-
новлення сталих географічних кордонів нації — досягнення 
відповідності кордонів нації і держави (набуття формальних 
ознак національної держави) — звільнення від залишків ко-
лоніального впливу — формування потужної національної 
економіки на засадах економічного націоналізму.

Ставлення націоналістів до природних ресурсів

Багатонаціональний устрій світу означає, що нації адресно во-
лодіють історично визначеними частинами території. Коли на-
ція вдається до захисту своєї території і культури, то вона тим 
самим бере на себе відповідальність за збереження цієї частки 
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світу і світової культури. Цілісність нації гарантує її право во-
лодіння певними світовими ресурсами, а турбота про збере-
ження нації пропорційна її відповідальності за ці ресурси.

Таким чином відповідальність за усі світові ресурси роз-
поділена між націями, а у межах націй — між громадянами. 
Відповідальність за національну частину світу реалізується 
повноваженнями цієї нації. Дбайливе ставлення націй до влас-
них природних ресурсів спостерігається здавна. Наприклад, для 
запобігання зловживанням у давньому Римі володіння землею 
обмежувалось площею у 142 га 14.

Ставлення до успадкованих від минулих поколінь національ-
них ресурсів зорієнтоване на збереження і примноження цієї 
національної спадщини у майбутньому. Кордони нації окреслю-
ють територіальні межі її відповідальності за володіння певною 
часткою світових ресурсів. Сукупність членів національної спіль-
ноти становить поіменний список носіїв цієї відповідальності.

Тож економічний націоналізм містить механізми наскрізного 
ланцюга особистої відповідальності за світові ресурси.

Виробнича ефективність національних  
природних ресурсів

Кожна нація дбає не лише про максимальну ефективність 
енергетичних, матеріальних та людських ресурсів, але й на-
магається зробити їх невичерпними через відновлення. Нація 
розглядає економіку не як категорію збагачення будь-яким 
способом, а  як потужний інструмент забезпечення власної 
самодостатності та життєздатності.
14 Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations, Volume III. R. H. Campbell and A. S. Skinner, eds. Liberty Fund: 
Indianopolis, 1981. P. 344.
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Такою не меркантильною, а соціальною настановою нації 
обумовлюється можливість досягнення нею найвищого ступеня 
виробничої ефективності. Ця можливість реалізується в циклі 
відтворення суспільного продукту, цілісність якого гаранто-
вана механізмами економічного націоналізму. Виробництво 
спрямовується насамперед на задоволення потреб нації. Обмін 
і розподіл забезпечують узгодженість національного виробни-
цтва і споживання. Споживання здійснюється з максимальною 
користю для окремої особи як важливої складової ідеологічно 
спорідненої національної спільноти. У національній економіці 
природним чином формуються передумови досягнення інсти-
туційно-господарської цілісності 15.

Ідеологічна єдність нації гарантує безконфліктне подолання 
труднощів у зв’язку з реструктуризацією економіки, ліквідацією 
наслідків катастроф чи стихійних лих, або у зв’язку з необхід-
ністю захисту від військових втручань.

Націоналістична ідеологія забезпечує збалансованість інди-
відуальних і суспільних інтересів, чим спрямовує виробничий 
процес на постійне підвищення ефективності задіяних у вироб-
ництві природних ресурсів.

Ефективність національних природних ресурсів  
в умовах глобалізації

Глобалізація світової економіки відкриває нові можливості 
підвищення ефективності національних ресурсів. Коли кіль-
кість певних ресурсів перевищує необхідну для задоволення 
національних потреб, система глобальних зв’язків дає мож-
ливість посилити вигоди власного виробництва з допомогою 
15 Попова В. В. Статистична ідентифікація теорій економічного розвитку: ме-

то дологія та практика вимірювання: монографія. Київ: ВПД «Формат», 2010.
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«ефекту масштабу». Цим одночасно усуваються ризики кризи 
надвиробництва і додається можливість отримання валютно-
го виторгу.

Коли кількість певних ресурсів недостатня, система глобаль-
них зв’язків дає можливість не виснажувати власні дефіцитні 
ресурси, а отримати їх або виготовлену з них продукцію від 
забезпеченого цими ресурсами закордонного виробника. На це 
витрачається валютний виторг, отриманий від продажу виго-
товленої з надлишкових ресурсів продукції за кордон.

Тобто в системі глобальних зв’язків до посилення вигод влас-
ного виробництва від «ефекту масштабу» додається вигода від 
міжнародної інтеграції. Вона полягає в можливості купувати 
недосяжну, але потрібну продукцію в інших націй, які таким 
самим природним способом експлуатують власні ресурси з не-
досяжною для інших націй ефективністю.

В умовах національного світового устрою унеможливлю-
ється розгортання глобальних економічних криз. Безумовно, 
відгороджену національними кордонами економіку неможливо 
повністю убезпечити від власних і міжнародних фінансових 
чи ринкових негараздів. Але ті самі міжнаціональні кордони 
є запобіжником, який здатний локалізувати кризове явище 
в межах окремої нації. А інші нації завдяки такому самому 
відокремленню можуть вжити компенсаційні заходи для не-
розповсюдження і припинення кризи з мінімальними втратами 
ресурсів.

Отже, за ідеології економічного націоналізму нації:

1. Беруть на себе відповідальність за збереження і пов-
новаження за витрати конкретної частки світових ре-
сурсів;



В’ячеслав Попов НАЦІОНАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 291

2. Будують цілісний цикл відтворення суспільного про-
дукту, чим досягають максимальної ефективності сві-
тових ресурсів;

3. Поширюють ефективність природних ресурсів до 
глобального масштабу.

Економічний космополітизм

Ідеологію націоналізму кожна нація реалізує у  властивий їй 
спосіб для відстоювання власних інтересів. Космополіти роз-
глядають цей факт як причину світового розбрату, для усу-
нення якого пропонують позбавити нації їхніх повноважень. 
Це вже реалізовували теоретики і  практики марксизму, які 
замість спрямування діяльності «капіталістів», «буржуїв», 
«кулаків» на користь суспільства запровадили їхнє «рево-
люційне» знищення. Прагнення встановити щось подібне до 
«диктатури пролетаріату» вони тепер вже розповсюджують 
на весь світ, тож і наслідки слід очікувати глобальних.

Космополітичне бачення майбутнього виглядає вкрай бен-
тежно: «Сьогодні ми маємо глобалізацію без представництва — 
і, отже, без стримувань і противаг, верховенства закону, рівного 
ігрового поля і, найголовніше, почуття власності і легітимності, 
які демократія привносить в ринкову економіку» 16.

Ставлення космополітів до природних ресурсів

Головна мета космополітів у ставленні до світових ресурсів — не 
дбайливе витрачання, а привласнення створеного на їхній осно-
16 Derviş, Kemal, Ceren, Özer. A Better Globalization: Legitimacy, Government, 

and Reform. Washington, DC: Center for Global Development, 2005.
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ві багатства. Така другорядна роль природних ресурсів позначе-
на на всіх їхніх діях і задумах. Вони вважають, що міжнародна 
торгівля та фінанси повинні мати інтернаціональний характер, 
а національні економіки повинні розчинитися у світовій.

Відповідна логіка до примітивного проста, мовляв, якщо світ 
стає глобальним, то і рух ресурсів усього світу має бути безпере-
шкодним. Головну перешкоду цим сучасним, але зовсім не новим, 
намірам вони бачать у націях. Усунення (або максимальне від-
сторонення) націй від розв’язання економічних питань означає 
зняття з природних ресурсів ознак національної приналежності. 
Позбавлення націй повноважень розпоряджатись історично 
успадкованою частиною світових ресурсів своєю чергою означає 
зняття з них відповідальності за ці ресурси. Таким ставленням 
до націй космополіти наражають людство на ризик втратити 
координаційні механізми забезпечення економічного розвитку.

Така перспектива зовсім не бентежить космополітів, навпаки, 
вони прагнуть до світового устрою з наднаціональними цен-
трами глобального управління економічними процесами. Вони 
не звертають увагу на те, що жодне наднаціональне утворення, 
навіть кероване найчеснішими намірами, не здатне знати до-
стеменно все про ресурси усього світу, про специфіку способів 
їхнього дбайливого перероблення, збереження і відновлення. 
Так само ніхто, крім самих націй, не може знати про всі потре-
би людства. А тому жодні спроби глобального директивного 
управління світовими ресурсами не здатні забезпечити їхню 
ефективну експлуатацію.

Зазіхання на національну власність світових природних ре-
сурсів означає запровадження безвідповідального ставлення 
до них. Наслідками такої діяльності стають глобальні фінансові 
кризи, розпалювання міжрегіональних конфліктів, зняття дер-
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жавних бар’єрів і поширення шкідливих харчових продуктів, 
медичних препаратів і запровадження екологічно небезпечних 
виробництв.

Виробнича ефективність зденаціоналізованих  
природних ресурсів

З руйнуванням націй ресурси вилучаються з  національно-
го відтворювального циклу руху суспільного продукту. Цим 
руйнується цілісність національної економіки. Національний 
виробник позбавляється власного інтересу, адже вироблена 
ним продукція не спрямовується на задоволення його влас-
них потреб і потреб держави, що є захищеним середовищем 
його існування. Орієнтиром структурних змін в  економіці 
уже не є ефективність використання ресурсів. Створюється 
ситуація цілеспрямованої деградації всієї світової спільноти, 
коли не лише покупець, але й виробник прагне отримати про-
дукцію з найменшою доданою вартістю.

Викривлення структури за видами економічної діяльності 
та профілю промисловості спотворює похідні від виробництва 
та обміну — розподіл і споживання. Наслідком виробництва 
продукції з низькою доданою вартістю є мізерна оплата праці 
і скорочення робочих місць. Останнє означає не що інше, як 
марнування єдиного креативного ресурсу — людського капіталу. 
У результаті зростає безробіття, зменшуються споживання та 
надходження до державного бюджету. Скорочення бюджетних 
надходжень обмежує підтримку вразливих верств населення, 
перспективних та соціальних секторів економіки.

Входження економіки в такий стан відбувається паралельно 
з тим, що державна влада її занедбує. Орієнтація державної 
влади на першочергове виконання зовнішніх зобов’язань озна-
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чає її денаціоналізацію, а відтак і відмову від виконання своїх 
внутрішніх функцій. Тобто згода на денаціоналізацію означає 
також наступну відмову від державності. Такі наслідки вже добре 
відомі: «Денаціоналізація держави у цьому сенсі може призвести 
до деяких ефектів, умовно приписуваних глобалізації, таких як 
“втрата суверенітету”. В окремих випадках це може призвести 
до дезінтеграції держави» 17.

Ефективність глобальної денаціоналізації  
природних ресурсів

Космополітична глобалізація позбавлена національних іде-
ологічних орієнтирів за визначенням. Отже, її економічному 
механізму досяжні виключно меркантильні важелі для от-
римання фінансової вигоди. Система стримувань і  переваг 
позбавлена моральних і  етичних мотивів, тому все людство 
перетворюється в той природний ресурс, який відрізняється 
від корисних копалин лише здатністю до виконання фізичної 
праці і розмноження.

Купівлі-продажу підлягає усе без винятку, державні кордони 
втрачають своє значення. Людство вже зіштовхувалось з ана-
логічними випадками безперешкодного панування. Подібні 
процеси відбувались на початку колоніальних завоювань, коли 
багаті торгаші шукали додаткової вигоди на ще не освоєних 
землях. Аборигенів знищували, корисні копалини виснажували, 
нарощували аграрне виробництво, використовуючи працю 
завезених рабів.

17  Pickel, Andreas. «Explaining (with) Economic Nationalism. Nations and 
Nationalism. March 2003. DOI: 10.1111/1469–8219.00077. P. 20. URL:

 http://www.trentu.ca/org/tipec/2pickel1.pdf
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Космополітична глобалізація містить ідеологічно безпорадні 
механізми повернення людства в ті варварські часи, коли голов-
ним була не сила закону, а закон сили. Відмінність теперішніх 
космополітичних намірів полягає в зазіханні на безперешкодне 
володіння ресурсами усього світу для збагачення уже не певних 
країни (напр., «В ім’я королеви!»), а на користь якихось взагалі 
безрідних комерсантів. Їхньою зброєю проти сили закону тепер 
уже є не арбалет чи мортира, а торби з грошима.

У зденаціоналізованому світі природні ресурси позбавляються 
тих властивостей, що лежали в основі конкурентних переваг 
національних виробництв і давали поштовх цивілізаційному 
процесу.

Отже, економічний космополітизм:

1. Усуває відповідальне ставлення до світових ресурсів;
2. Руйнує цикл відтворення суспільного продукту, чим 

ліквідує мотивацію до ефективних ресурсних витрат;
3. Позбавляє природні ресурси функції джерела конку-

рентного розвитку людства.

Висновки

Порівняльний аналіз дії механізмів економічного націона-
лізму і  економічного космополітизму показав їхнє проти-
лежне ставлення до природних ресурсів (Табл.1). У підсумку 
націоналізм спрямований на збереження і ретельне ставлен-
ня до світової ресурсної бази, а  космополітизм — на її не-
обмежену експлуатацію без огляду на перспективу повного 
виснаження.
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Таблиця 1.
 Вплив механізмів економічного націоналізму  
і космополітичного меркантилізму на використання  
природних ресурсів

Показники Націоналізм Космополітизм

Ставлення  
до природних 

ресурсів
Дбайливе Безвідповідальне

Виробнича 
ефективність 

природних  
ресурсів

Повний цикл відтво-
рення суспільного 
продукту та макси-

мальна ефективність

Руйнування цілісно-
сті руху суспільного 

продукту та вилучен-
ня з нього ресурсів

Ефективність 
природних  

ресурсів  
в умовах  

глобалізації

Підвищення  
ефективності  
використання  

природних ресурсів 
в умовах міжнародної 

конкуренції

Функція розвитку 
підмінюється функ-

цією ресурсного при-
датка для збагачення 
невеликого прошар-

ку людства

Джерела такої різниці — в протилежному ставленні до ідео-
логічних орієнтирів. Космополіти ідеологічно немічні, вони 
протистоять природному національному принципу суспіль-
ного устрою, а тому їм не залишається нічого іншого, як керу-
ватись штучними моделями власного збагачення.

Націоналісти мають чітку ідеологію, яка базується на при-
родному принципі суспільного устрою, а тому скеровує їх 
на природний шлях економічного розвитку. За дотримання 
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 націоналістичних ідеологічних настанов стає можливо спряму-
вати ресурсну базу людства на його соціальний розвиток: «За 
термінологією економіста, ресурси, які використовуються на між-
народних обмінах, повинні оцінюватися за їхньою справжньою 
соціальною вартістю, а не за переважними ринковими цінами» 18.

Ознаки глобалізації в Україні

Зворотна послідовність наведеного вище аналізу дає мож-
ливість побачити, що сучасна Україна є об’єктом реалізації 
космополітичного світогляду. На це вказують наслідки дії еко-
номічних механізмів:

1. Ставлення до природних ресурсів:
• національні природні ресурси експлуатуються на 

користь приватних власників;
• системи розподілу стратегічних природних і енер-

гетичних ресурсів роздержавлені і монополізовані;
• на законодавчому рівні запроваджується продаж 

сільськогосподарських земель у приватне користу-
вання без врахування національних інтересів.

2. Виробнича ефективність природних ресурсів:
• ресурси використовуються у виробництві продук-

ції з низькою доданою вартістю;
• на закордонні ринки постачається сировина і  на-

півфабрикати;
• трудові ресурси не мають достатньої кількості робо-

чих місць і витісняються на закордонні ринки праці.
18  Dani, Rodrik. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the 

World Economy, W. W. Norton & Co, 2011. P. 59. ISBN978–0–393–07161–0
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3. Ефективність природних ресурсів в умовах глобалізації:
• національний ресурсний потенціал стає заручни-

ком боргових зобов’язань держави перед міжна-
родними організаціями;

• фінансові ресурси безперешкодно вилучаються 
з національної економіки;

• ресурси держави переходять під зовнішнє наднаціо-
нальне управління.

Такі ознаки дії економічних механізмів наближають Україну 
до ризику втрати державної суб’єктності з черговим перетво-
ренням її в керований об’єкт глобального світу. Але ця спроба 
реалізації космополітичного світогляду лише додає свідчень 
про його безпорадність.

Системними зусиллями декількох останніх десятиліть інсти-
тути влади і державну власність загарбали антиукраїнські сили. 
Вище керівництво вдається до змови з загарбником території, 
і саме цей факт передає державну владу зовнішньому управлінню. 
Майже все населення країни — на межі злиденності.

Такий потужний натиск мав би зламати спротив. І дійсно, 
позбавлені національної гідності космополітичні істоти уже давно 
і з радістю підкорились би волі новітніх панів-олігархів. Але ця 
навала безсила перед ідеологією декількох поколінь українців, 
які віддавали своє життя за власну свободу.

Перебіг подій останніх років об’єктивно свідчить про на-
явність потужного ідеологічного потенціалу української нації. 
Нинішнє її становище пов’язане з високим ступенем вразливості, 
обумовленої масовою пропагандою псевдонаукових орієнтирів, 
якими щедро засівають успадкований від часів багаторічного 
колоніального поневолення ґрунт. Але сплески громадянського 
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спротиву антинаціональним діям державної влади і протидія 
територіальному загарбанню є неспростовними фактами іде-
ологічної стійкості української нації.

Ті ж самі події свідчать, що всередині української нації ви-
зріває концентрований ідеологічний поштовх до остаточної 
консолідації та набуття суб’єктності в сучасному глобальному 
світі таких самих ідеологічно повноцінних націй.



Кирило ЛАТИШЕВ
політичний експерт

ЗАНЕПАД ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ДЕРЖАВИ: ПРОГНОСТИЧНІ ПІДХОДИ 
ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Одним з визначальних явищ Модерну було становлення на-
ціональних держав. В добу Нового часу держави були (і зали-
шаються досі) головними учасниками міжнародних відносин. 
Своєрідною вихідною точкою розбудови сучасної системи 
міжнародних відносин став Вестфальський мир 1648 року.

Однак провідне місце національної держави як інституту 
в сучасному світі не було і не є безсумнівним: щонайменше на 
доктринальному рівні робились спроби поставити під сумнів 
значення національних держав або навіть спрогнозувати світ без 
держав. Однією з перших таких відомих концептуальних спроб 
була праця Енгельса «Переворот науки пана Ойґена Дюрінґа» 
(«Анти-Дюрінґ») — одна з основних для марксизму. Комуністи 
припускали, що діалектичний розвиток суспільства призведе до 
перемоги їхньої ідеології та поступового відмирання держави. Од-
нак це майже есхатологічне бачення майбутнього не справдились.

Сьогодні не тільки ліві, а й ліберали ставлять під сумнів 
значення національних держав і навіть доцільність їхнього існу-
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вання. У ХХ та на початку ХХІ століття ці ідеї розвивали І. Вал-
лерстайн, Ф. Фукуяма, Я. Зодерквіст і О. Бард, М. ван Кревельд.

Отже, в цілому прибічники ідеї занепаду або й «відмирання» 
національної держави сходяться на тому, що остання як інститут 
організації суспільства більше не є ефективною і не здатна відпо-
вісти на виклики сучасності. Дуже докладно, із залученням знач-
ного об’єму історичних матеріалів логіку цього процесу описав 
Мартін ван Кревельд у праці «Піднесення і занепад держави». За 
його словами, сутність становлення національних держав поля-
гала у процесі розмежування абстрактної сутності «держави» від 
постаті її правителя. Цей процес мав цілком об’єктивні причини: 
якісне ускладнення і кількісне збільшення людських спільнот 
унеможливило одноосібне ефективне управління. Саме тому 
в новий час відбувалось розширення бюрократичного апарату 
та його знеособлення. Умовною точкою початку цього процесу 
став 1648 рік, потім він значно посилився після 1789-го і досяг 
апогею в 1914–1945 роках.

То що ж могло піти не так? У доктрині ван Кревельда можна 
виділити дві групи факторів «занепаду» держави: економічні і по-
літичні. Перші пов’язані з глобалізацією: з одного боку, природа 
певних технологій (від телеграфу до Інтернету) була такою, що 
вони були найбільш ефективними, коли розповсюджували свою 
мережу на якнайбільшу територію, а отже, сам факт наявності 
державних кордонів для них був певною перешкодою. З другого 
боку, становлення міжнародної торгівлі потребувало зниження 
транскордонних витрат (під час перевезення товарів через кор-
дон). Політичні причини пов’язані насамперед з еволюцією війни. 
Як вже зазначалось, апогеєм панування національних держав був 
період Другої світової війни: бюрократичні апарати розрослись 
до неймовірних масштабів, щоб кинути всі можливі ресурси на 
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поля битв. А потім прогриміли вибухи атомних бомб. У своїй 
праці «Трансформація війни» ван Кревельд стверджує, що по-
ява ядерної зброї фактично зламала воєнну стратегію: генерали 
Холодної війни не знали, як її вести, щоб уникнути катастрофи. 
Тобто парадоксальним чином найпотужніші у воєнному плані 
держави стали дуже обмежені в можливостях вести війну. Так ван 
Кревельд дійшов висновку, що держави перестають ефективно 
виконувати свою найважливішу функцію — гарантувати безпеку. 
А це, своєю чергою, дозволяє ставити під сумнів її доцільність.

Але, як вже зазначалось, «гробарів національної держави» 
в інтелектуальному просторі — цілий легіон. При цьому, на 
відміну від ван Кревельда, праці багатьох з них мають не так 
дослідницький, як ідеологічний або «візіонерський» характер 
(вживаю ці слова без негативної конотації). Наприклад, всім 
відома праця Ф. Фукуями «Кінець історії» є переможною (і, як 
виявилось, «лебединою») піснею глобального поступу ліберальної 
демократії. Та його прогноз про перемогу глобального ринку не 
справдився: ринок, звісно, є, але ситуація складніша.

Інша впливова інтелектуальна течія критики інституту націо-
нальної держави пов’язана з іменами О. Барда і Я. Зодерквіста — 
авторів «Нетократії». Вказавши на цілком очевидні недоліки 
національної держави, вони зробили акцент на перспективах 
«мережевих» структур та спільнот. Останніми роками в Україні 
спостерігається захоплення ідеями «мережевих», неієрархічних 
організацій. Звичайно, ми в цьому не унікальні, але Майдан 
2013–2014 років був тим позитивним досвідом, який дозволив 
говорити про дієвість утворень, що діють на принципах само-
організації.

Один з проявів захоплення цими ідеями є те, що український 
філософ С. Дацюк виокремлює три види суб’єктів на міжнарод-
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ній арені, які творитимуть майбутнє: національні держави, гло-
бальні корпорації, самокеровані та самоорганізовані «мережеві» 
спільноти. За його словами, національні держави втрачають 
ініціативність та інноваційність.

Отже, ліві і ліберали «копають могилу» національній дер-
жаві вже протягом 150 років. Марксисти та більшовики повне 
відмирання держави бачили складовою своєї фундаментальної, 
майже есхатологічної мети побудови комунізму, сучасні мисли-
телі (у переважній більшості) менш радикальні: вони роблять 
акцент на зменшенні ролі держави і зниженні її ефективності. 
Друга відмінність полягає в тому, що більшовики активно про-
ектували і робили все для майбутнього занепаду держави, тоді 
як сучасні автори спостерігають за трендами і констатують їх.

З одного боку, процес глобалізації справді супроводжується 
обмеженням національного суверенітету, а транснаціональні 
корпорації посилюють свій вплив: в 90-х роках серед фахівців 
була навіть ідея визнати їх суб’єктами міжнародного права. 
Однак прогнози навіть таких фундаментальних мислителів, як 
ван Кревельд і Фукуяма, не справдились. Тому виникає законо-
мірне питання, особливо актуальне для України, якій загрожує 
знищення державності зі Сходу і розмивання Нації з Заходу: 
чому ж прогноз занепаду і відмирання держав не справджується?

Ми вважаємо, що відповідь на це питання варто шукати не 
тільки і не так в геополітиці та політичній філософії, як в антро-
пології. Справа ось в чому: мислителі, які висувають ідеї занепад 
інституту національних держав, нерідко пов’язані з різноманіт-
ними інтелектуальними клубами, громадськими об’єднаннями, 
міжнародними компаніями різного профілю. Подібні організації 
можуть претендувати, часом небезпідставно, на певну елітар-
ність. Тобто ми говоримо про розумних, освічених, успішних, 
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самодостатніх особистостей (поки про їхні політичні погляди 
не говоритимемо). Так от, об’єднання, які залучають подібних 
інтелектуалів (мережеві спільноти, корпорації, інтелектуальні 
клуби), мають одну спільну рису, яка всіх їх відрізняє від «за-
старілої та неефективної» національної держави: до них особа 
приєднується свідомо, за власною волею. Причому для цього 
необхідно мати певні заслуги та відповідати певним вимогам. 
А що ж держава? Національні держави спроможні тією чи іншою 
мірою ефективно взаємодіяти з усіма. Міжнародні корпорації 
та інші «гробарі держави» можуть обирати собі найкращих, 
а держава може взаємодіяти лише з тим, хто є. Тож чи можна 
ствердити, що національні держави потрібні для того, щоб якось 
забезпечувати найслабших і нужденних, тоді як «еліти» пов’яжуть 
свою долю з іншими утвореннями, які претендують на провідну 
роль на світовій арені? Зовсім ні, просто національна держава, 
на відміну від інших колективних утворень (зокрема трансна-
ціональних корпорацій), має іншу природу — вона принципово 
не утилітарна. Держава може вкладати в те, що не приносить 
швидкого прибутку, а можливо, і не принесе його ніколи. І мова 
не тільки про якісь проекти, яскравий прикладом можуть бути 
новонароджені і діти. Чи готові транснаціональні корпорації 
та «мережеві спільноти» взяти на себе відповідальність за них 
і тією чи іншою мірою забезпечувати, аж поки вони не стануть 
самодостатні? Тобто можна сказати, що національна держава 
(хороша чи погана) у ставленні до людини є інклюзивною, тоді 
як інші суб’єкти, що їх пропонують як заміну державі на між-
народній арені, ексклюзивні — щоб до них належати, треба 
виконати певні умови. І це, звичайно, підриває легітимність 
тих, хто залишився «за бортом», якщо такі утворення замінять 
національні держави.
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Другий великий критерій, який суттєво відрізняє національ-
ну державу від інших суб’єктів на міжнародній арені, — дієва 
спроможність реалізовувати надвеликі некомерційні проекти. 
Всі ми неодноразово чули, що гнучкі корпорації випереджають 
«застарілі і неповороткі» держави у сфері високих технологій. 
Тут можна відповісти, що два найважливіших технологічних 
прориви — політ в Космос та висадка на Місяці — здійснили 
саме національні держави. А всім апологетам ІТ-компаній варто 
нагадати, що прообраз Інтернету — ArpaNet — був створений 
за безпосередньою участю Міністерства Оборони Сполучених 
Штатів Америки.

Окрім означених вище лівого та ліберального напрямків 
критики ідеї національної держави є ще один — аврамічний. 
Мова про те, що окремі теологи та діячі монотеїстичних релігій 
розглядають державу як втілення Зла, яке має бути подолане. Од-
ним з найяскравіших представників таких мислителів був Гейдар 
Джемаль. Він вважав держави, особливо потужні, відгомоном 
політеїстичного світогляду. Тут можна заперечити: руйнація 
традиційних держав не призведе до утворення «Нової Землі 
і Нового Неба»: на місці зруйнованих держав з’являться не якісь 
свободи, а нова держава або їй подібне утворення, як то сталося 
на Близькому Сході, де на руїнах Сирії та Іраку постала ІДІЛ.

Як зазначалось вище, ще одним аргументом проти актуально-
сті національних держав було те, що останні, мовляв, втрачають 
спроможність вести війну та гарантувати безпеку громадян. 
І в 90-ті роки, коли була написана «Трансформація війни» ван 
Кревельда, справді так можна було подумати, адже на зміну 
«червоній загрозі» класичного типу прийшов тероризм, який 
нібито «не має національності». А потім настав 2014 рік, і стало 
зрозуміло, що головними провідниками сили в різних її проявах 
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залишаються держави. Так звані терористи нерідко виявляють-
ся лише інструментом автократичних режимів, деспотії Сходу 
(Московія), найпередовішими і найбільш гнучкими засобами 
ведення інформаційної війни та м’якої сили, які вважались 
прерогативою «передових, прогресивних і гнучких» корпора-
цій. А суспільство майбутнього (щоправда, в стилі Орвелла) 
будують не міфічні «мережеві спільноти із самоорганізацією», 
а одна з найбільш етатистських країн світу — Китай.

Отже, сьогодні існує сценарій майбутнього — «занепад націо-
нальних держав». Він органічно вплетений у процес глобалізації 
і значною мірою ним обумовлений. Так чи інакше, але цей сцена-
рій є предметом рефлексії ряду мислителів недалекого минулого 
та сучасності. Він видається цілком природним породженням 
лівої та ліберальної ідеологій (звичайно, це зв’язок навряд чи 
абсолютний, оскільки існують лівий етатизм (на Заході і в Росії), 
а також ті, хто називає себе прибічниками правого лібералізму). 
Однак фундаментальні відмінності держави від інших спіль-
нот, які претендують посісти її місце на світовій арені, роблять 
цей сценарій локально неприйнятним (без своєї держави ніяк) 
і глобально дуже малоймовірним (держави в будь-якому разі 
залишаться). Сказане вище, однак, не скасовує тих загроз, які 
стоять перед Україною поряд з відкритою агресією зі Сходу.
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Серед українських соціологів та політологів інтерес до теми 
геополітичних орієнтацій населення України загострився піс-
ля виборів 1994 року, коли за президентське крісло змагались 
Леонід Кравчук та Леонід Кучма. І саме тоді вперше в новітній 
історії України населення нашої держави політично, орієнта-
ційно і  електорально поділилось на 2 частини: Кучма не от-
римав більшості голосів виборців в жодній з 12-ти областей 
на захід від Чернігівщини, Полтавщини та Кіровоградщини, 
де на той час проживало близько 40% населення, Кравчук — 
у жодній з решти областей півдня і сходу України, де на той 
час проживало близько 60% населення. На перших президент-
ських виборах 1991 року такого поділу не було: тоді в деяких 
областях на заході проти Кравчука проголосувало більше ви-
борців, ніж на сході (див. рис. 1).
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Рисунок 1. Електоральний поділ України на президентських 
виборах 1991 та 1994 років

1991

1994
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Щоб з’ясувати причини такого поділу, того ж 1994 року Ки-
ївський міжнародний інститут соціології (далі — КМІС) під 
керівництвом В. Є. Хмелька провів серію репрезентативних 
опитувань населення України. В результаті було виявлено низ-
ку відмінностей в орієнтаціях населення західно-центральних 
і східно-південних областей 1. Відносини з Росією були важливі 
саме для східно-південних регіонів. 48% населення цих регіонів 
тоді визначили це як найважливішу проблему, більшу ніж зло-
чинність — 43%, що досить показово в умовах криміногенної 
ситуації 1990-х років на пострадянському просторі. Водночас 
на заході відносини з Росією турбували лише 19% населення. 
Відрізнялись також відсотки підтримки ядерного роззброєння 
(на заході 43%, на сході — більшість), продаж частини Чор-
номорського флоту Росії (на сході — більше), вступ до СНД 
(на сході — 85%, на заході — в 1,4 раза менше), на сході вияви-
лось у 13 разів більше прихильників об’єднання з Росією в одну 
державу, ніж варіанту держави із закритими кордонами, візами 
і митницями (48,5% проти 3,8%, на заході — 24,5% проти 17%). 
Загалом за вказаними параметрами розрив між сходом і заходом 
в орієнтаціях з 1991 по 1994 рік збільшився у 3,5 раза.

Водночас соціально-економічна проблематика (як-от пріори-
тет боротьби з бідністю, безробіттям тощо) оцінювалась в обох 
частинах України однаково. Єдина відмінність стосувалась блоку 

1  До західно-центральних віднесено: м. Київ, Київську, Вінницьку, Во-
линську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, 
Кіровоградську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, 
Черкаську, Чернівецьку, Чернігівську області. До східно-південних — 
Автономну Республіку Крим (разом з м. Севастополь), Дніпропетров-
ську, Сумську, Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Миколаїв-
ську, Херсонську, Одеську області.
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питань про підприємництво і приватну власність: підтримка 
розвитку підприємництва та приватної власності, зокрема на 
землю, на Заході і Сході відрізнялась вдвічі (17% і 5,5%, та 17% 
і 8,5% відповідно) 2.

Подальші вибори також засвідчили поділ України в культур-
но-політичному вимірі. Серед соціальних змінних, які розглядають-
ся для пояснення відмінностей геополітичних орієнтацій громадян 
України, найвпливовішими найчастіше називають регіон прожи-
вання, етнічну ідентичність та рідну мову. Хоча регіон проживання 
є найбільш очевидним фактором геополітичних орієнтацій жите-
лів України, серед дослідників цього напрямку немає консенсусу. 
Суть дискусії стара як світ: «курка чи яйце», тобто лінгвоетнічна 
гетерогенність регіонів як визначник регіональних відмінностей 
в геополітичних орієнтаціях чи регіональна структура, окреслена 
в т.  ч. історичними передумовами та соціальним середовищем 
в кожному регіоні, як визначник лінгвоетнічної гетерогенності 
і відповідно гетерогенності геополітичних орієнтацій.

Ми стверджуємо, що первинними є відмінності ідентичності 
і ці відмінності є водночас складовими ідентифікації особи як 
представника української нації.

Попередні дослідження цієї сфери мають низку обмежень, 
які можна згрупувати у три блоки:

1. Обмеження масштабу;
2. Обмеження типу залежної змінної (геополітичних 

орієнтацій);
3. Обмеження типів регіональних структур.

2 Хмелько В. Третій рік незалежності: що виявили другі президентські 
вибори // Украина сегодня: Хроника — Анализ — Прогноз. Бюллетень 
центра политических исследований и конфликтологии. 1994. № 6.
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Для подолання вказаних недоліків було проведено аналіз, що 
складається з двох частин:

1. Спочатку репліковано одне з  найбільш статистично 
строгих досліджень — Баррінгтона і  Фаранди 3 — на 
опитуваннях, що проводились у  різний час, з  вико-
ристанням різних типів геополітичних орієнтацій як 
залежних змінних. Перевірено дві гіпотези:
• на індивідуальному рівні саме регіон проживання 

має ключовий вплив на геополітичні орієнтації;
• включення до моделей показників лінгвоетнічної 

гетерогенності регіонів зменшує їх відокремлений 
вплив.

2. Після підтвердження гіпотез, дані опитувань 2005–
2015 років агреговано за адміністративними регіонами 
та проведено аналіз соціальних та соціально-еконо-
мічних відмінностей між ними на макрорівні. Метою 
аналізу є пошук тих характеристик регіонів, що визна-
чають геополітичні орієнтації їхніх мешканців.

Для першої перевірки було використано об’єднаний ма-
сив опитувань КМІС 2005–2015 років із сумарною вибіркою 
378733 респонденти. Набір залежних та незалежних змінних 
у  цьому масиві дещо відрізняється від опитування, викори-
станого Баррінгтоном і  Фарандою. Конфесійна належність 
закодована як вірні Української православної церкви (Мос-
ковський патріархат), вірні Української православної церкви 
(Київський патріархат) та Української автокефальної право-
3 Barrington L., Faranda R. Reexamining Region, Ethnicity, and Language in 

Ukraine // Post-Soviet Affairs. 2009. T. 25, № 3. C. 232–256.
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славної церкви разом, вірні Української греко-католицької 
церкви та Римо-католицької церкви разом, інші віруючі, неві-
руючі. Рівень освіти закодовано як неповна середня, повна се-
редня, середня спеціальна, неповна вища та повна вища освіта 
разом (останні дві категорії Баррінгтон та Фаранда розділя-
ють). Тип поселення розділяється лише на міські та сільські 
населені пункти замість 6-компонентної шкали. Таке кодуван-
ня виглядає більш раціональним, оскільки Баррінгтон і  Фа-
ранда самі, врешті, використовують лише 2-сторонній кон-
траст: «Етнічні росіяни частіше проживають у великих містах, 
тоді як сільські території більшою мірою заселені етнічними 
українцями» 4. Змінна матеріального становища відсутня у на-
шому файлі даних. Однак Баррінгтон і Фаранда не знайшли 
жодного вагомого впливу цієї змінної на геополітичні орієн-
тації в усіх регресійних моделях, які вони розрахували.

Окрема увага має бути приділена визначенню рідної мови 
респондента. Баррінгтон і Фаранда використовували одне про-
сте питання: «Якою мовою ви переважно спілкуєтесь вдома?» 
(українською, російською, одночасно українською та російською, 
іншою). Арель та Хмелько 5 стверджують, що мовна поведінка 
(тобто мова, якою люди розмовляють з інтерв’юером) є кращим 
індикатором мовної ідентичності, ніж декларована мова. У цьому 
дослідженні ми використовуємо дворівневий блок питань, роз-
роблений Хмельком 6. Інтерв’юер визначає мову, якою відповідає 
4 Там само. С. 241.
5 Arel D., Khmelko V. The Russian factor and territorial polarization in 

Ukraine // The Harriman Review. 1996. T. 9. № 1–2. C. 81–91.
6 Хмелько В. Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особли-

вості та тенденції змін за роки незалежності // Наукові записки НаУК-
МА. 2004. T. 32. C. 5.
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респондент на привітання «Добрий день», артикульоване так, 
щоб не можна було визначити, російською чи українською воно 
прозвучало. Після цього інтерв’юер визначеною мовою запитує 
респондента, якою мовою йому зручніше продовжувати інтерв’ю. 
Якщо отримана відповідь — «Не має значення», то інтерв’юер 
запитує, якою мовою респондент розмовляє частіше. В результаті 
маємо змінну, що має 6 значень: «легше українською», «легше 
російською», «частіше українською», «важко сказати, мабуть, 
однаково часто», «частіше російською», «важко сказати, мабуть, 
однаково часто» (респондент відповідає російською: «трудно 
сказать, наверное, одинаково часто»). Для моделювання ефек-
тів мови ми використовуємо трикомпонентну шкалу: «легше 
українською» + «частіше українською» = «українською», «легше 
російською» + «частіше російською» = «російською», решта 
респондентів розглядаються як білінгви — двомовні.

Як залежна змінна для об’єднаного масиву використовувалась 
змінна-індекс відповідей на питання «Як би ви проголосували 
на референдумі щодо вступу України до Євросоюзу?» та «Як би 
ви проголосували на референдумі щодо приєднання України 
до Єдиного економічного простору (ЄЕП) 7?» («за», «проти», 
«не взяв би участi у референдумі», «важко сказати»). Шкала 
індексу сконструйована за схемою Баррінгтона та Фаранди: 
значення змінюються від –10 (цілковито прозахідна позиція) 
до +10 (цілковито проросійська позиція).

Крім об’єднаного масиву, для перевірки гіпотези ми вико-
ристовуємо результати опитування квітня 2008 року. Цей ма-
сив представляє завершальний період президентства Ющенка 
і складається з відповідей 2037 респондентів. Незалежні змінні 
7 Для масивів до 2010 року. Для пізніших масивів — «…до Митного союзу 

Білорусі, Казахстану та Росії».
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в цьому опитуванні ідентичні змінним з опитування, що його 
використовували Баррінгтон і Фаранда. Дані цього опитування 
та тих, які ми використовуємо у статті далі, репрезентативні для 
населення України та для кожної з 24 областей і Автономної 
Республіки Крим.

Було розраховано окремі регресійні моделі для двох неза-
лежних змінних з цього масиву даних:

1. Відповіді на питання «Як Ви загалом ставитесь до Ро-
сії зараз?» («дуже добре», «загалом добре», «загалом 
погано», «дуже погано», «важко сказати»). Ця змінна є 
найближчою до «індексу загального ставлення», роз-
робленого Баррінгтоном та Фарандою.

2. Відповіді на питання «Якими ви б хотіли бачити взає-
мини України з Росією?» («вони повинні бути такими 
ж, як з іншими державами — із закритими кордона-
ми та візами», «Україна і Росія повинні бути незалеж-
ними, але дружними державами», «Україна і  Росія 
повинні об’єднатися в одну державу»). Цю змінну та 
шкалу запропонував В. Є. Хмелько. 8

Шкали цих питань були перекодовані за схемою Баррінгтона 
та Фаранди: значення змінюються від –10 (цілковито проза-
хідна позиція) до +10 (цілковито проросійська позиція).

Третій масив даних, який ми використовуємо, — результати 
опитування березня 2010 року, що складаються з 1226 кейсів та 
представляють період президентства Януковича. Незалежні та 
8 Хмелько В. Є. Динаміки підтримки населенням суверенітету України 

у  перших десятиліттях її державної незалежності (1991–2014 роки) // 
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2014. № 161. C. 4.
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залежні змінні в цьому опитуванні — ідентичні змінним масиву 
2008 року.

Останній з використаних масивів — опитування квітня 2014 
року, що охопило 2022 респонденти і було проведене після фак-
тичної відставки Януковича та на початку російської агресії 
проти України. Предиктори в цьому масиві ідентичні двом 
попереднім. У ролі залежних було використано 4 змінні:

1. Загальне ставлення до Росії та росіян. Змінна-індекс, 
що була розрахована на базі 4-х питань: «Як Ви зага-
лом ставитесь до Росії зараз?», «Як Ви загалом стави-
тесь до росіян (жителів Росії) зараз?», «Як Ви загалом 
ставитесь до керівництва держави Росії зараз?» (для 
всіх трьох набір відповідей однаковий — «дуже до-
бре», «загалом добре», «загалом погано», «дуже по-
гано», «важко сказати»), «Цінності російського су-
спільства — суттєво інші, ніж українського» («цілком 
згоден», «частково згоден», «як згоден, так і не згоден», 
«частково не згоден», «повністю не згоден»).

2. Відповіді на питання «Якими ви б хотіли бачити взає-
мини України з Росією?» (див. вище).

3. Бажаний вектор зовнішньої політики. Змінна-індекс, 
що була розрахована на базі оцінки респондентами 
двох тверджень: «Україна має зміцнювати зв’язки 
з Європою, навіть якщо це погіршить стосунки з Росі-
єю», «Україна має зміцнювати зв’язки з Росією, навіть 
якщо це погіршить стосунки з Європою». Шкала від-
повідей на обидва запитання 5-копонентна: «цілком 
згоден», «частково згоден», «як згоден, так і  не зго-
ден», «частково не згоден», «повністю не згоден».
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4. Відповіді на питання «Як би ви проголосували на ре-
ферендумі: за приєднання до Європейського союзу чи 
за приєднання до союзу Росії, Білорусі та Казахста-
ну?». Відповіді ідентичні питанням щодо рефендумів 
в об’єднаному масиві.

Всього було розраховано 48 регресійних моделей методом най-
менших квадратів (ordinary least squares, OLS). Всі даммі-змінні 
(фіктивні змінні) виключені з моделі як порівняльні — ідентич-
ні або аналогічні тим, що використовували Баррінгтон і Фаран-
да. Для економії місця ми проілюструємо результати аналізу 
лише однією таблицею регресійних коефіцієнтів (див. табл. 1). 
Весь розрахунковий висновок SPSS можна отримати в автора.

Для перевірки гіпотези про потенційний вплив соціального 
оточення кожного регіону на геополітичні орієнтації його меш-
канців у першому наближенні (на індивідуальному рівні) ми роз-
рахували 9 агрегованих змінних — відсотків лінгвоетнічних груп 
від населення регіону за даними опитувань. Етнічна ідентичність 
виявлялась з допомогою питання «Ким ви вважаєте себе за націо-
нальністю?» («українці», «росіяни», «інші») та уточнювального пи-
тання з варіантами «тільки українцем (–кою)», «і українцем (–кою), 
і росіянином (–кою), але більше українцем (кою)», «в однаковій 
мірі і українцем (–кою), і росіянином (кою)», «і українцем (кою), 
і росіянином (–кою), але більше росіянином (–кою)», «тільки 
росіянином (кою)». Етнічні категорії, які ми розглядаємо, такі:

1. Моноукраїнці — ті, хто ідентифікує себе тільки з укра-
їнським етносом.

2. Моноросіяни — ті, хто ідентифікує себе тільки з ро-
сійським етносом.
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3. Україномовні.
4. Білінгви — ті, хто розмовляє змішаною українсько-ро-

сійською мовою або чергує їх.
5. Російськомовні.
6. Україномовні українці.
7. Українці-білінгви.
8. Російськомовні українці.

Для цієї частини аналізу всього було розраховано 49 регресій-
них моделей методом найменших квадратів.

У результаті аналізу ми дійшли висновку, що лінгвоетнічна 
гетерогенність — одна з глибинних пояснювальних змінних 
поверхово-очевидної регіональної структури відмінностей 
геополітичних орієнтацій населення України. Хоча ефекти про-
порцій лінгвоетнічних категорій не надто сильні, але всі вони 
важливі на високому рівні і, що більш важливо, змінюють зна-
чення відокремлених ефектів регіону проживання. Останні 
стають незначними, змінюють спрямованість (знак), або і те, і те.  
Ця тенденція особливо помітна для Південно-Східної України. 
На відміну від моделей, що враховують лише відокремлені ефек-
ти регіонального проживання та лінгвоетнічної ідентичності, 
регресійні рішення з врахуванням регіональної пояснюють всі 
типи розглянутих нами геополітичних орієнтацій на рівні R2≥0,3.

Таким чином, обидві наші гіпотези підтвердилися на масивах 
різних періодів, з різними наборами предикторів та типів залеж-
них змінних (окремі питання та індекси геополітичних орієнта-
цій). Соціальна структура регіонів, соціальне оточення, в якому 
перебувають його мешканці, є ключем до пояснення регіональної 
структури геополітичних орієнтацій населення України. Аналіз 
показує, що мовна структура є більш визначальною, ніж етнічна. 
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Однак є й інші змінні, чиї регіональні відмінності можуть бути 
частиною пояснення. Одна з них — конфесійна належність, що 
залишається впливовим і важливим предиктором. Загалом всі 
ці змінні належать до «культурного середовища», тобто гумані-
тарних відмінностей Центрально-Західної та Східно-Південної 
частин українського суспільства.

Навіть коли соціально та структурно зумовлені регіональні 
відмінності зберігались, геополітичні орієнтації населення 
України в цілому поступово змінювались. Головні чинники та-
ких змін, на нашу думку, мають переважно зовнішню причину. 
Розглянемо коливання прихильності стосовно союзу з Росією 
в часі (див. рис. 2). Діаграма показує відсотки відповідей на 

Рисунок 2. Прихильність населення України  
до союзу з Росією за даними КМІС
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одне з питань: «Чи підтримуєте Ви вступ України до Митного 
союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном?» (економічний 
союз) та «Чи підтримуєте Ви вступ України до союзу з Росією 
та Білоруссю?» (політичний союз, такий собі «міні-СРСР») у ре-
презентативних для України опитуваннях з вибірками понад 
2000 респондентів. У категорію «інші» потрапили ті, кому було 
важко відповісти на це запитання, хто не визначився. Значною 
мірою ця категорія перетинається з т. зв. незалежниками або 
ізоляціоністами — тими, хто не підтримує вступ України до 
жодних союзів, в т. ч. до ЄС, або підтримує дружні стосунки 
з усіма союзами без вступу до них.

Як бачимо, аж до перелому січня-лютого 2014 року, коли 
частка противників союзу з Росією вперше перевищила част-
ку прихильників, останні домінували. Однак як до так і після 
перелому орієнтації не були стабільними і коливались часом 
досить різко.

На нашу думку, всі описані коливання орієнтацій обумовлені 
політичними подіями (внутрішніми та зовнішніми), а не змінами 
в соціальній структурі населення України. Остання більшою 
мірою «відповідає» за збереження регіональних відмінностей 
в орієнтаціях. Аби бодай проілюструвати, якщо не довести, слуш-
ність нашого висновку, проведемо статистичний експеримент. 
Порівняємо геополітичні орієнтації єдиного Донбасу (населення 
Донецької та Луганської областей разом) до початку агресії Росії 
і утворення т. зв. ДНР/ЛНР та орієнтації нині підконтрольних 
Україні частин цих областей. При цьому з допомогою ваг відтво-
римо в масиві даних довоєнного Донбасу соціальну структуру 
нинішнього «українського» Донбасу. Змінні для розрахунку 
ваг відібрані за результатами попереднього аналізу чинників 
регіональних відмінностей геополітичних орієнтацій, а також 
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відповідно до набору змінних, який використовується для по-
стстратифікаційного зважування вибірки КМІС. Результати 
порівняння соціального складу цих двох «версій» Донбасу та 
відповідно розраховані ваги див. у таблиці 4.

Таблиця 4. 
 Соціальний склад Донбасу 2013 року та підконтрольних 
Україні територій Донбасу 2015 року за даними  
опитувань КМІС

Соціальний склад Український 
Донбас 2015

Донбас 
2013 Ваги

Стать
Чоловіча 43,5% 44,4% 0,97973
Жіноча 56,5% 55,6% 1,016187
Тип поселення
Міське 86,3% 88,8% 0,971847
Сільське 13,7% 11,2% 1,223214
Вікові категорії
18–30 24,4% 23,7% 1,029536
31–45 21,8% 24,3% 0,897119
46–60 27,2% 25,7% 1,058366
>60 26,6% 26,3% 1,011407
Легша для респондента мова
Українська 4,2% 0,5% 8,4
Не має значення 9% 4,2% 2,142857
Російська 86,8% 95,3% 0,910808
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Як бачимо, соціальний склад Донбасу 2013 року та підкон-
трольних йому територій 2015 року за обраними нами змін-
ними відрізняється.

Після розрахунку ваг було виведено розподіли відповідей на 
питання «Як би ви проголосували на референдумі щодо приєд-
нання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану?». 
Результати наведено у таблиці 5.

Таблиця 5. 
 Прихильність до Митного союзу жителів Донбасу 2013  
та 2015 років за умови різної соціальної структури,  
відтвореної з допомогою ваг

Як би ви проголосували на референдумі щодо приєднання 
України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану?

Волевия влення Донбас 
2013

Донбас 2013  
із застосуван-

ням ваг

«Український» 
Донбас 

2015
За 70,7% 69,5% 34,4%
Проти 11,7% 11,4% 29%
Не взяв би участi 
в референдумi

8,6% 9% 17,1%

Важко сказати 8,9% 10,1% 19,5%

З отриманих розподілів можна зробити висновок, що різка 
зміна геополітичних орієнтацій населення Донбасу не пов’я-
зана зі зміною його соціальної структури внаслідок утворення 
т. зв. ДНР/ЛНР.
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Отже, регіональні відмінності геополітичних орієнтацій 
населення України обумовлені насамперед чинниками культур-
но-гуманітарного середовища, які є складовими національної 
ідентичності в такому порядку (за спаданням статистичного 
впливу):

1) рідна мова (мова, якою людина думає);
2) етнічне походження;
3) самоідентифікація;
4) ставлення до суверенітету України (готовність/него-

товність жертвувати суверенітетом заради інтеграції 
у міжнародні об’єднання);

5) віросповідання.

Коливання орієнтацій, а особливо їхня різка зміна, більшою 
мірою обумовлені внутрішніми та зовнішніми політичними 
подіями. Найбільш впливовим типом таких подій є воєнний 
конфлікт за участі одного з  геополітичних центрів (напри-
клад, Росії).
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Національне державотворення, безперечно, починається 
з процесів формування національної ідентичності. Відповід-
но залежить від «усвідомлення певними людськими спільно-
тами своєї єдності на основі спільних коренів, мови, історії, 
культури» та супроводжується «поділом на “ми” й “вони”, 
протиставленням себе решті світу та готовністю об’єднува-
тись заради захисту “своєї” території, “своїх” інтересів» 1. Все 
це посилюється в добу бездержавності, окупації та поділу ко-
лись спільної цілісної території між агресорами (як у випадку 
1 Хашиєва Л. Сучасні концепції ідентичності: стратегічний підхід // Тео-

рія та практика державного управління. 2015. Вип. 2. С. 77.
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України у ХХ ст.). Якщо процес усвідомлення – поділу – про-
тиставлення – захисту в бездержавної нації не відбувається — 
вона гине й зникає з історичної арени.

Відстоювання «свого» й боротьба проти «чужого» є найбільш 
характерним для націоналізму, який, за Степаном Ленкавським, 
має дві площини вияву: а) націоналізм як ідеологія та б) націона-
лізм як рух. Згідно з автором, націоналістичний рух — це «вияв 
дії українського націоналізму назовні, що випливає з внутрішніх 
потреб української нації». Коротка формула виглядає так: «націо-
налістичний рух — це націоналізм у дії». Степан Ленкавський 
поділяв націоналістичний рух на два види: «а) стихійний націо-
налізм — коли дія виникає то тут, то там незалежно від усяких 
організованих чинників; б) організований націоналізм — коли 
дія організована й спрямована в одне русло. Тоді творяться 
окремі націоналістичні організації, або партії» 2.

У пропонованій роботі ми зупиняємося на тому періоді, 
коли (умовно) організований націоналізм перетворюється на 
стихійний. Тобто розглядаємо час, коли на території України 
вже не було організованих осередків спротиву, а продовження 
традицій боротьби ОУН за незалежність України стало справою 
окремих націоналістів. Заради справедливості зауважимо, що 
в історії боротьби 1950–1991 рр. зустрічаються спроби віднов-
лення саме організацією спротиву.

Сьогодні проблема діяльності представників українсько-
го націоналістичного руху в умовах боротьби з радянським 
та німецьким тоталітаризмами на території Наддніпрянської 
України у 1940-х – на початку 1950-х рр. вже знайшла свого до-
2 Ленкавський С. Короткий нарис історії українського націоналізму // 

Ленкавський С. Український націоналізм. Твори / за ред. О. Сича. Іва-
но-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. Т. 1. С. 49.
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слідника 3. Натомість період після смерті Сталіна й до розпаду 
СРСР з цього погляду залишається «білою плямою», оскільки 
проблема українського націоналістичного руху перебуває на 
маргінесі історії шістдесятників та дисидентів.

Водночас саме цей період, 1953–1991 рр., став періодом ак-
тивізації грандіозного експерименту над суспільством, який 
отримав досить «невинну» назву — побудова комунізму. Запо-
різький дослідник Юрій Каганов визначив, що провідна роль 
у проекті з будівництва «комунізму в окремо взятій країні» 
належала «новим людям», якими були громадяни зі зміненою 
свідомістю, виховані в дусі цінностей комуністичної системи — 
«homo soveticus». Погоджуємося, що наслідки конструювання 
цього морального каліцтва нинішня держава Україна відчуває 
як безпосередньо, так і опосередковано 4.

Зокрема, серед стереотипів, притаманних «homo soveticus», 
до сьогодні збереглися: електоральна поведінка населення (як і 
за кого голосують); фаталізм і патерналістське ставлення до 
влади (коли її одночасно і бояться, і шанують); страх перед 
змінами («ми терпимо, аби гірше не було»); архаїчне ставлення 
до сутності держави 5.

Побудова комуністичної системи була нерозривно пов’язана 
з боротьбою проти українського націоналізму. Пропагандистська 

3 Див., зокрема: Щур Ю. Український визвольний рух на Наддніпрянщи-
ні у 1920–1955 рр.: історіографія проблеми // Наукові праці історично-
го факультету Запорізького національного університету. 2009. Вип. 27. 
С. 366–374.

4 Каганов Ю. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): україн-
ська версія. Запоріжжя: Інтер-М, 2019. С 338.

5 Хатанзейська Є. Як Совєти творили Homo soveticus. URL: http://
duhovnyfront.com.ua/2019/09/18-iak-soviety-tvoryly-homo-soveticus
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машина СРСР його всіляко демонізувала, намагаючись перетво-
рити на синонім до визначень «чужий», «антинародний», «во-
рожий». Як слушно зазначив Петро Кононенко, «націоналізмом 
лякали й таврували. Навіть в системі освіти, в науці та культурі. 
При цьому він був ворогом апріорі, внаслідок чого ворожим 
мало сприйматися і все національне. У тому числі і в сферах на-
ціонально-політичного руху… Масова свідомість отруювалася 
ще з колиски, сповнюючись з денаціоналізацією й мікробами 
деморалізації — психології антипатріотизму та самозневаги» 6.

Учасники українського націоналістичного руху у 1950-х рр., 
в умовах, коли на Наддніпрянщині вже не було чітко структу-
рованого, організованого підпілля ОУН, могли протиставити 
радянській пропагандистській машині лише власне слово. Слово, 
підкріплене авторитетом і досвідом. Адже у другій половині 
1950-х рр. з місць ув’язнення почали повертатися учасники й 
керівники осередків ОУН, які діяли у 1940-х на Наддніпрянщині. 
До них також долучалися члени ОУН та бійці УПА із Західної 
України, яким було заборонено повертатися в рідні сторони. 
Вони й стали представниками отого «залишкового» націоналіз-
му, які відверто псували комуністичну ідеалістичну картинку 
«побудови світлого майбутнього».

Досить умовний термін «залишковий» націоналізм, що сто-
сується учасників націоналістичного руху, яким випала доля 
боротися з системою в умовах відсутності організованого під-
пілля, ми свідомо запозичуємо у співробітників радянських ор-
ганів державної безпеки. Останні чітко розрізняли організоване 
підпілля та діяльність (життєву позицію) окремих націоналістів 
після повернення з ув’язнення.
6 Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. Київ: 

Міленіум, 2005. С. 260.
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У радянській системі місця ув’язнення називали «виправ-
но-трудовими таборами». З самої назви зрозуміло: очікувалося, 
що після відбуття присуду члени ОУН та бійці УПА «перевихо-
ваються» й позбудуться націоналістичних поглядів. Відповідно, 
якщо такого не відбувалося, антирадянські погляди визнавали 
«залишковими».

Співробітники КДБ немало зусиль присвятили поборенню, 
як вони визначали, залишків націоналістичного руху, антира-
дянського світогляду тощо. Для КДБ усі «поверненці» були по-
тенційно небезпечними, оскільки могли відновити організаційні 
зв’язки і продовжити діяльність у підпіллі ОУН або ж створити 
нові антирадянські гуртки й організації.

У зв’язку із цим 27 березня 1956 р. співробітники УКДБ За-
порізької області завели літерну справу № 102, у якій планували 
зосередити всі матеріали про осіб, засуджених за зраду, або ж 
антирадянську діяльність. В цьому випадку співробітників 
органів державної безпеки цікавили перш за все особи, які від-
були термін покарання або потрапили під амністію відповідно 
до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 17 вересня 1955 р 7.

Наприкінці того ж року співробітники УКДБ вже нарахували 
110 колишніх учасників націоналістичного руху, які протягом 
останнього часу з’явилися на території Запорізької області. І ось 
тут, звітуючи республіканському керівництву, чекісти наводили 
зафіксовані агентурою висловлювання націоналістів про поточ-
ну ситуацію. Зокрема, колишній член Запорізького обласного 
проводу ОУН-р Пилип Мороз говорив, що «устрій в СРСР — 
це державна експлуатація людини, нема свободи й демократії, 
зв’язується особиста ініціатива. Існуючий в СРСР стрій гнилий 
7 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі — ГДА СБУ). 

Ф. 11. Спр. 1446. Т. 1. Ч. 2. Арк. 2.
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і він впаде». Він не соромився виголошувати тости за незалежну 
Україну й, розуміючи, що перебуває під недремним оком КДБ, 
стверджував: «як би за мною не стежили, я буду свою справу 
продовжувати» 8. І такі його антирадянські висловлювання у своє-
му середовищі були досить непоодинокі. На Пилипа Мороза 
спершу була заведена справа-формуляр, потім агентурна справа 
під назвою «Скорпіони», а його найближчих друзів-однодумців 
також взяли під нагляд 9.

У селищі Розівка (районний центр Запорізької області), після 
звільнення у серпні 1956 року з таборів, проживав уродженець 
Львівщини Дмитро Кузьма. Його було засуджено у 1951 р. за 
зв’язок з підпіллям ОУН. На новому місці проживання також 
він не залишився поза увагою КДБ і був обсаджений агентами 
«Водинським», «Дубовим» та «Володимировим». Останні ре-
гулярно доповідали про антирадянські висловлювання об’єкта 
розробки 10.

За ці висловлювання Дмитро Кузьма, зрештою, й був за-
арештований КДБ у 1958 р. Аналіз слідчої справи дозволяє 
стверджувати, що в Розівському районі він не проводив жодної 
підпільної діяльності. Його головна провина, і це симптоматично 
для кінця 1950-х рр., полягала в тому, що «були такі випадки, 
коли мене питали, я розповідав про організацію українських 
націоналістів… я, відповідаючи на питання, говорив, що Бандера 
був керівником українських націоналістів, що він організував 
молодь на боротьбу за “Самостійну Україну” й разом з німцями 
галицька армія воювала проти росіян в період ІІ Світової війни. 

8 ГДА СБУ. Ф. 2. Спр.2686. Арк. 279–280.
9 ГДА СБУ. Ф. 2. Спр. 2786. Арк. 305.
10 ГДА СБУ. Ф. 2. Спр. 2786. Арк. 128–129.
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Я розповідав, що коли Бандера при німцях проголосив само-
стійну Україну, то його німці заарештували, але йому вдалося 
втекти й в даний час він знаходиться на Заході. Також розповідав, 
що під час перебування Західної України під владою Польщі 
існували “Просвіти”, де вивчали історію України, молодіжні 
організації “Сокіл” й “Луг”, у якій молодь виховувалася й де їй 
прищеплювали ідеї боротьби за самостійну Україну» 11. Простіше 
кажучи, Дмитро Кузьма був заарештований та засуджений саме 
за розповіді (спогади) про діяльність ОУН. Не агітацію чи щось 
подібне, а саме за висвітлення реальності, відмінної від тієї, що 
продукували для «людини радянської».

У квітні 1957 р. УКДБ Запорізької області взяли в розробку 
уродженця Львівщини, робітника тресту «Запоріжалюміньбуд» 
Володимира Миська. 1947-го він був заарештований за «банд-
пособництво» та засуджений до 10 років таборів. Перебуваючи 
у Воркутинських таборах, приєднався до місцевого таборового 
націоналістичного підпілля, активно боровся проти свавілля ад-
міністрації тощо. Через це у 1952 р. його на пів року посадили до 
штрафного ізолятора та змусили працювати на важких роботах.

У 1956 р., після перегляду справи, був звільнений і наступного 
року на запрошення згадуваного вище Пилипа Мороза приїхав 
до Запоріжжя. Агентура, якою був обсаджений, характеризу-
вала його як переконаного націоналіста, що залишився вірним 
своїм ідеалам. Зокрема, агент «Леся» наводила у донесенні слова 
Володимира Миська про українське націоналістичне підпілля: 
«Так, сила була велика, але як бачите знищена… Але ми ж не 
знаємо, чи до кінця вона знищена. Можливо, й зараз є ще люди, 
які думають про свій народ, про те, як же далі бути. А поразку 
11 Архівний підрозділ УСБУ Запорізької області. Фонд припинених справ. 

Спр. П-20779. Арк. 31–32, 45.
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таку сильну отримали через те, що не було тісного зв’язку з ке-
рівниками нашої організації закордоном, а вони-то знаходилися 
там, а правителі тих країн не вірили в наші сили, не допомогли 
нам, як це треба було. Але це ще не все, це не зовсім провал 
і зовсім не кінець. Бо майбутнє ще попереду» 12.

І це майбутнє було не за горами. У місті Гуляйполе Запорізь-
кої області у жовтні 1959 р. до КДБ надійшло повідомлення від 
агента «Умілого» про те, що місцевий житель Олександр Білаш 
підтримує зв’язки з деякими колишніми учасниками молодіжної 
націоналістичної організації «Група українських підпільників» 
(діяла у 1947–1949 рр.), які повернулися з ув’язнення. Крім того, 
Олександр Білаш висловлював наміри проводити підпільну 
антирадянську боротьбу, шукав можливості для придбання 
зброї та хотів змайструвати верстат для друку листівок 13. Пра-
цівник гуляйпільської типографії Олександр Білаш був сином 
репресованого у 1937 році Віктора Білаша — одного з керівників 
махновського руху.

Спілкуючись з колишніми учасниками ГУП та, очевидно, 
знаючи від них про націоналістичний характер підпільної орга-
нізації, Олександр Білаш намагався переконати їх, що «націона-
лізм застарів», тому боротьбу треба проводити під дещо іншими 
гаслами. Водночас агентура доповідала в КДБ, що об’єкт розробки 
в бесіді з двома робітниками заводу «Запоріжсталь» висловлював 
«явно націоналістичні судження, заявляв про те, що російська 
держава виникла після української, що при радянському устрої 
росіяни мають привілеї над іншими національностями, всіляко 
нахвалював населення Західної України, де, за його словами, 

12  ГДА СБУ. Ф. 2. Спр. 2786. Арк. 102–103.
13  ГДА СБУ. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 1602. Арк. 127.
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стійко захищається українська культура й проявляється на-
ціональна гідність». До таких висновків, очевидно, він дійшов 
після спілкування з жителями західних областей України під час 
заочного навчання у Львівському поліграфічному технікумі 14.

Цікавим нам здається один з епізодів агентурної розробки 
Олександра Білаша та колишніх учасників ГУП. Поміж ін-
шим агенти працювали над тим, щоб «розкласти зсередини» 
антирадянські поривання та прояви гуляйпільської групи. 
Зокрема, у розробку колишнього учасника ГУП Григорія 
Новака ввели агента «Дубчака», якого необхідно було пра-
цевлаштувати на заводі сільськогосподарського устаткування 
і скерувати як учня токаря до станка, де працював Григорій 
Новак. Останній мав заопікуватися навчанням агента на ви-
робництві. «Дубчак» мав розповісти Новаку, що він виходець 
зі Станіславської області, працював у торговельній мережі 
і через значну розтрату був засуджений до 8 років. Покарання 
відбував у таборі в Запоріжжі (це була правда). У Запорізькій 
області залишився жити через заборону повертатися після 
ув’язнення до рідних місць.

Якби з Григорієм Новаком вдалося встановити довірчі взає-
мини, агент «Дубчак» мав дати зрозуміти, що гроші він крав для 
оунівців, але слідчі про це, нібито, не дізналися. Якби Григорій 
Новак та Олександр Білаш почали обробляти агента для залу-
чення в антирадянську організацію, «Дубчак» мав переконувати 
їх у безперспективності боротьби з радянською владою, мовляв, 
«ОУН мала не таку силу, як вони й то зазнала поразки й Бандеру 
від загибелі не вберегла» 15.

14  ГДА СБУ. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 1602. Арк. 182.
15  ГДА СБУ. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 1602. Арк. 172.
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З останньої репліки, яку мав сказати агент, дуже чітко випли-
ває, що антирадянський спротив на теренах України, і Запорізька 
область тут не виняток, і далі асоціювався перш за все з ОУН та 
постаттю Провідника Степана Бандери. Бо й у ситуації з наміра-
ми Олександра Білаша й колишніх учасників ГУП, які не мали 
стосунку до ОУН під час дотаборової діяльності, акцентувалася 
увага саме на організованому націоналістичному рухові.

Загалом спротив системі у 1950-х рр., стихійна боротьба 
з радянською пропагандою як одним із підмурків формування 
явища радянської глобалізації — «homo soveticus» — була орга-
нічним виявом націоналістичного руху, який змінював напрям-
ки й форми. Це відбувалося в час, коли покоління переможців 
у Другій світовій війні прагнуло й очікувало змін, а влада й далі 
хотіла мати слухняне й непридатне для протестних акцій насе-
лення. Погоджуємося з Федором Турченком, що в тих умовах 
жертвою репресій міг стати кожен мешканець України, а страх 
деморалізував усі верстви населення: «весь комплекс “виховних 
заходів”, які проводила Компартія, був спрямований на форму-
вання безмежної відданості режиму і страху перед могутністю 
державної машини, що перетворювала людей на “гвинтиків”, 
а неугодних — в “табірний пил”» 16.

У таких умовах в авангарді боротьби з радянським режимом, 
зрештою, з самим явищем «совка» й далі перебували учасники 
українського націоналістичного руху. Їхня неполітична на пер-
ший погляд для «обивателя» діяльність і позірне підлаштовування 
під систему зовсім не вводили в оману співробітників органів 
державної безпеки. Розробки носіїв «залишкового» націоналізму 
тривали у 1960-х рр. і навіть пізніше.
16 Турченко Ф. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в доку-

ментах та свідченнях учасників подій). Запоріжжя: Просвіта, 2009. С. 18–19.
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Зокрема, наприкінці березня 1961 р. співробітники УКДБ 
Запорізької області підготували перспективний план основних 
агентурно-оперативних заходів з «попередження підривної 
діяльності українських буржуазних націоналістів». Таких у ре-
гіоні нараховувалося 270 осіб. Серед них і 56 членів ОУН, які до 
засудження діяли на території Наддніпрянської України, зокрема 
й у Запорізькій області. Обсаджуючи агентурою, розробляючи 
різні комбінації усунення острівків непокори, КДБісти вживали 
й заходи для мінімізації можливого впливу українських націо-
налістів на місцеве населення. Співробітники органів держбез-
пеки періодично читали лекції, особливо в місцях компактного 
проживання націоналістичного середовища. Назви лекцій були 
більш ніж промовисті: «Українські націоналісти — злісні вороги 
українського народу» 17.

Яскравим прикладом «взаємин» між КДБістами й радянською 
системою загалом і учасниками українського націоналістичного 
руху, які відбули присуд, є доля сотенного УПА «Кривоноса» — 
Мирослава Симчича. Відсидівши понад 30 років, у Запоріжжі 
він «отримав» рік нагляду — своєрідний домашній арешт: «не 
мав права від шостої години вечора до шостої години ранку зна-
ходитися за порогом свої домівки, а також мені не дозволялося 
ходити в “громадські” місця — кінотеатри, універсами, стадіо-
ни… Щоденний маршрут мій мав пролягати на роботу і назад 
додому. За порушення покарають двома роками в’язниці» 18. 
Простіше кажучи, переконаний український націоналіст зали-
17 Детальніше див: Щур Ю. Архіви КДБ: Як на Запоріжжі у 1960-х відпра-

цьовували «злісних ворогів українського народу». URL: https://zp.depo.
ua/ukr/zp/arkhivi-kdb-yak-na-zaporizhzhi-u-1960-kh-vidpratsovuvali-
zlisnikh-vorogiv-ukrainskogo-narodu-201907281002558

18 Андрусяк М. Брати грому. Коломия: Вік, 2005. С. 678.
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шався й далі небезпечним для радянської влади. Побоюючись 
впливу націоналістів на дітище компартії — «homo soveticus», 
органи держбезпеки намагалися блокувати навіть такий звичний 
і тривіальний вид людської комунікації, як спілкування.

Націоналістичний світогляд не передбачав толерування гло-
балізаційного проекту, запропонованого ідеологами й керма-
ничами «1/6 частини суходолу». Формування «homo soveticus» 
як відверто русифікаторський нео- чи протоімперський проект 
у 1990-х рр. не зійшов на пси. Після розпаду СРСР він тран-
сформувався в «русизм» з його нав’язливо-задушливою ідеєю 
«руского міра». Це явище досить влучно схарактеризував пер-
ший президент чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв: 
«Звичайний русизм страшніше фашизму, нацизму, всіх люди-
ноненависницьких ідеологій світу, підвищений до вищого рангу 
державної політики Росії. …фізичне знищення цілих народів, 
смерть, кров, цілеспрямоване знищення народного потенціалу» 19.

Вчергове в авангарді боротьби перебувають українські націо-
налісти. Бо часи змінюються, ворог — ні.

19 Джохар Дудаев еще в 1995 году предупреждал, что русизм — страшнее 
фашизма и нацизма. URL: https://antikor.com.ua/articles/308353-dhohar_
dudaev_eshche_v_1995_godu_preduprehdal_chto_rusizm__strashnee_
fashizma_i_natsizma
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За кількістю залучених держав у війнах, що відбуваються од-
ночасно, теперішню ситуацію можна кваліфікувати як Тре-
тю світову війну, хоча її ведуть гібридними методами. Наша 
держава в  умовах російсько-української війни має вийти за 
межі державних кордонів у  протистоянні з  головним воро-
гом  — Московією, створити спеціальний корпус військ для 
проведення військових операцій за кордоном та завадити, ви-
користовуючи всі можливі методи і засоби, розширенню жит-
тєвого простору росіян та сфер їхнього глобального впливу. 
Знищувати російських солдатів по всьому світі! Водночас роз-
ширювати український вплив у  глобалізованому світі. Світ 
глобалізується, і з розвитком сучасних технологій цей процес 
набиратиме обертів, тому головне завдання — зберегти укра-
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їнську ідентичність та посісти панівне місце в ньому. На сьо-
годні, як і  протягом останніх 500 років, головним ворогом 
України є Російська Федерація — Московщина. Збільшення 
глобального впливу Москви у світі становить небезпеку для 
нашої держави на всіх рівнях. Коштом розширення кола кра-
їн, де використовуються російські збройні сили, регулярні чи 
під маскуванням ПВК, Москва збільшує свій «клуб» під час 
голосувань в ООН, розширює економічні можливості та ре-
сурси, отримує можливість для експансії своєї культури та 
пропаганди і,  що найголовніше в  умовах російсько-україн-
ської війни, вишколює свої війська, починаючи від піхотинця 
і закінчуючи бойовими пілотами військово-космічних сил та 
операторів різноманітної високотехнологічної зброї, зокрема 
БПЛА та ППО. Будь-коли ці вишколені війська можуть об’єд-
нати та направити на війну проти нас. У  таких умовах осо-
бовий склад ЗСУ та ЗС РФ з практичним бойовим досвідом, 
зокрема прямого протистояння (не окопного), кількісно буде 
кратно відрізнятись не на нашу користь. За статистичними 
даними з  відкритого доступу, які, мабуть, неповні, Україна 
втрачає в середньому 30 ветеранів АТО/ООС щомісяця, тоб-
то взвод бійців з бойовим досвідом. За рік це три повнокров-
ні роти, плюс 111 бійців — бойові втрати України на фронті, 
отже, ми втрачаємо батальйон воїнів з бойовим досвідом що-
року. В цю неповну статистику не входить та кількість вете-
ранів, які виїжджають за кордон, добровольці, які можуть не 
обліковуватись у військкоматах як ветерани війни. Велика ча-
стина смертності серед ветеранів — це самогубства, які часто 
є наслідком недостатньої уваги з боку держави та суспільства 
до проблеми адаптації ветеранів до мирного життя (багато 
хто і не хоче адаптуватись — бо люди війни). Такі цінні для 
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держави досвідчені воїни стають злочинцями, виїжджають 
з країни для участі в закордонних ПВК чи на заробітки, вчи-
няють самогубства. На нашу думку, для збереження життів, 
кадрового потенціалу та захисту національних інтересів у гло-
балізованому світі доцільно створити спеціальний корпус для 
участі у військових конфліктах за кордоном. Такий корпус має 
формуватися на добровільно-контрактній основі з чітко про-
писаним призначенням — участь у військових конфліктах за 
кордоном. Контракти повинні бути зі збільшеними терміна-
ми. Водночас бійці такого корпусу мають отримувати в рази 
більше грошове забезпечення, мати власну інфраструктуру та 
засоби десантування — як морські, так і повітряні. Такий кор-
пус повинен бути самодостатній, мати власну артилерію, мор-
ську компоненту (або можливість наростити сили та засоби за 
допомогою ВМС), авіацію, зокрема й безпілотну. Чисельність 
корпусу, на нашу думку, має бути не менше ніж 10 тисяч осіб, 
чисельний склад може збільшуватись залежно від глобальних 
задач та кількості добровольців/контрактників. Використо-
вуючи позитивний досвіт українських добровольчих баталь-
йонів, командну ланку до командира роти включно можна 
зробити виборною задля більшої ефективності управління 
в бою. Такі командири нижньої ланки мають бути авторите-
тами у своїх підрозділах, за козацьким принципом. Основне 
завдання — захист національних інтересів України в  закор-
донних збройних конфліктах, знищення російських військ, 
які беруть в них участь, зокрема й російських ПВК. Сьогодні 
відбувається новітній переділ глобального впливу у світі, і но-
вий історичний цикл почався з намагання колишніх імперій 
якщо не повернути свої кордони до 1914 року, то принаймні 
відновити вплив на колишні території. Це стосується не тіль-
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ки Росії. Якщо подивитись на географічну мапу застосування 
турецьких збройних сил і порівняти з володіннями Османів, 
то стає очевидно, що президент Ердоган прагне відновити вій-
ськово-політичним шляхом глобальний вплив на колишніх 
територіях Османської імперії. Це військова операція в  Си-
рії та Лівії, розширення військових баз та інфраструктури на 
всьому Близькому Сході. У таких геополітичних реаліях Укра-
їна зобов’язана негайно вступити в глобальне протистояння, 
бути не об’єктом, а суб’єктом геополітики. Проте сьогодні, під 
час російсько-української війни, нам важливо протистояти 
і воювати з РФ гібридними методами по всьому світі. Сирія 
стала для Москви полігоном не тільки випробування, а й нав-
чання, зокрема бойової авіації.

Поки що росіяни не застосовували авіацію у війні проти 
нас — Сирія стала для них чудовою можливістю для тренуван-
ня бойових літунів. Та нема певності, що вони не застосують їх 
проти України, тому в наших національних інтересах — макси-
мально знищувати сили та засоби росіян у Сирії. Це можливо 
або шляхом оснащення сил опозиції (тих сил, які не визнані 
терористичними у світі) системами ППО та протитанковими 
засобами, або через безпосередню участь наших військовос-
лужбовців у боях з росіянами. Що більше живої сили та засобів 
втратить Росія в Сирії, то менше росіян прийде в Україну. Ця 
теза не нова, з цим принципом українці воювали проти «рускіх» 
в Ічкерії та Грузії наприкінці двадцятого століття.

Але окрім суто військового інтересу, маємо й економічний. 
Режим Башара Асада — вірний васал РФ, і його зміщення, пере-
мога опозиції завдасть великих геополітичних та економічних 
втрат Росії. РФ фактично втратить велику арабську країну, через 
яку могла проектувати силу на весь Близький Схід; нова влада 
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Сирії, найімовірніше, погодиться на будівництво нафто- та 
газопроводів через її територію з Саудівської Аравії в Європу, 
що дозволило б і нам диверсифікувати отримання нафти та газу 
(і навіть здешевити їх). Також Європа стане менш залежною від 
російської газової голки, що сприятиме нам на дипломатичному 
рівні. Крім того, Росія втратила б можливість видобувати нафту 
на території Сирії — право на це надав уряд Асада, вірогідно, 
як плату за участь РФ у сирійській війні.

Лівія стала для росіян африканською Сирією. На відміну 
від Сирії, у Лівії фельдмаршала Хафтара підтримують інші по-
тужні гравці регіону, зокрема ОАЄ та Єгипет, велику кількість 
найманців Хафтар отримує з Судану. Тому Москві не вдалось 
грати першу роль у лівійській війні. За оцінками турецької 
сторони, в Лівії на боці Хафтара воює приблизно дві з полови-
ною тисячі російських найманців з ПВК «Вагнер». Масштаби 
не сирійські, але ці 2500 солдатів постійно удосконалюють свій 
бойовий досвід, зокрема навички бою в місті. Ця порівняно не-
велика військова присутність дала змогу Москві зробити спробу 
очолити на дипломатичному рівні лівійську війну, щоправда, 
спроба провалилася. В разі успіху Московської конференції 
щодо Лівії, РФ додала б ваги в глобалізованому світі, принаймні 
на дипломатичному рівні.

Також участь росіян у війні в Лівії має економічну та гу-
манітарну складову. Фельдмаршал Хафтар хоч і вважається 
бунтівником, проте саме він контролює абсолютну більшість 
території країни, зокрема й нафтові родовища. У Сирії Москва 
відчуває свою монополію на управління маріонетковим урядом, 
тому група компаній, які пов’язані з керівником ПВК «Вагнер» 
Пригожиним, отримала монопольне право на розробку нафто-
вих родовищ на великій території цієї країни. У Лівії ситуація 
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інша, проте навіть коли Москва не отримає прямих контрактів 
та договорів в нафтовій галузі чи інфраструктурних проектах, 
вона матиме економічний зиск, адже поки в Лівії триматиме 
війна, поки Хафтар блокуватиме нафтовидобувну галузь на 
підконтрольних йому територіях країни, ціни на нафту можуть 
зростати, і Європа буде більше залежати від Росії. Гуманітарна 
складова інтересів РФ у Лівії полягає в постійному напруженні 
півдня ЄС через очікування чергової хвилі мігрантів. Це своєю 
чергою посилює відцентрові настрої в ЄС, що відповідає росій-
ським інтересам. Представники російських військ, спецслужб 
та ПВК були помічені і в інших країнах Африки, у Венесуелі, де 
своєю присутністю і захистом чинних режимів Москва здобува-
ла геополітичний вплив, розширюючи глобальну присутність.

Якщо змоделювати ситуацію, за якої Україна мала б спеці-
альні війська для дій за кордоном і оперативні спроможності 
для їх застосування в Сирії та Лівії проти російських військ та 
їхніх найманців, ми могли б завдати суттєвих втрат армії РФ, 
знищуючи її бойову авіацію, техніку та живу силу противника, 
яка вже ніколи б не прийшла в Україну. Ми визначаємо ці війська 
як спеціальні, оскільки військовослужбовці під час укладання 
контракту будуть погоджуватись на участь у всіх військових 
операціях у світі без права відмови, проте з пріоритетом захисту 
України. На відміну від ЗСУ, які покликані захищати Україну на 
нашій території.

У нас дійсно вже формується законодавча база ССО з правом 
застосування за кордоном. Також є Служба зовнішньої розвідки. 
Чи буде спецкорпус окремою складовою, а чи підпорядковува-
тиметься ССО чи СЗР — питання доцільності й законодавчого 
забезпечення. Будь-яка країна чи сторона конфлікту, яка захоче 
скористатись послугами російських збройних сил чи ПВК, має 
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усвідомлювати, що на протилежному боці з’являться українські 
війська, які змінять баланс сил. Сама наявність в нас таких сил, 
а головне — доктринальне затвердження глобального протисто-
яння з РФ, відверне багатьох охочих співпрацювати з Москвою, 
що своєю чергою зменшить глобальний вплив Росії у світі. А укра-
їнський вплив навпаки зросте, точніше, хоча б просто з’явиться.

У сучасному глобалізованому світі, який на третину зануре-
ниу в гібридну Третю світову війну, сусідні держави пробують 
реставрувати кордони 1914 року (Росія, Туреччина, Іран) та 
розширити вплив за ці межі — РФ бере активну участь у кон-
фліктах в Африці та Латинській Америці, а Іран працює над 
створенням «шиїтського поясу» включно з виходом до узбережжя 
Середземного моря, на півночі набирає обертів протистояння 
держав за володіння Антарктидою. Тому Україна зобов’язана 
включитись у перерозподіл глобалізованого світу. Принаймні, 
для самозбереження в етнічних кордонах. В нашій доктрині 
Росія має значитись як стратегічний ворог, а отже, будь-яке її 
підсилення у світі — дипломатичне, економічне, військово-полі-
тичне — рівнозначно послаблює позиції України і знижує шанси 
на перемогу в російсько-українській війні та в глобальному 
протистоянні з Росією. Москва з допомогою чи під прикриттям 
ПВК вишколює свої гібридні війська і регулярні збройні сили, 
які може спрямувати проти Української Держави. Наш прямий 
національний інтерес — знищення якнайбільше живої сили та 
матеріальних засобів ЗС РФ у закордонних війнах. Чим більше 
їх загине там, тим менше їх прийде в Україну.

Водночас, створивши спецкорпус для війни за межами Укра-
їни — аналог ПВК, але державної форми підпорядкування, ми 
розв’яжемо питання працевлаштування ветеранів РУВ, збере-
ження їх кадрового потенціалу для оборони України в майбутніх 
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війнах з Росією, убезпечимо ветеранів від соціально-психоло-
гічних негативних наслідків повернення до цивільного життя. 
Це буде поважний прошарок суспільства — козаків-воїнів, які 
професійно боронять українську землю та національні інтереси 
за кордоном, здатні достойно забезпечити свої родини. Укра-
їна в такому разі стане глобальним гравцем на світовій арені 
й буде неухильно збільшувати свій геополітичний вплив для 
потужнішого протистояння Росії, аж до її повного знищення 
як цілісної держави.



Олександр ЧУПАК
випускник Селкірк коледжу (Канада), 
аудитор Grant Thornton

КАНАДА — ВІД НАЦІОНАЛІЗМУ  
ДО ЕТАЛОНА ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ  
ТЕРИТОРІЇ

Історія Канади нагадує історію США у зменшеному вигляді. 
Країну так само заснували європейські мігранти, які спочатку 
відвоювали землі в місцевих індіанців, а згодом воювали між 
собою. Різниця в тому, що через суворий клімат населення тут 
було менше, а держава досить довго (до середини 1982) пере-
бувала під впливом Великобританії у статусі домініону.

Однак фактично самостійною Канада була ще від 1867 року, 
коли кілька провінцій утворили конфедерацію і відбулися перші 
вибори. Кілька десятиліть після цього більшість у парламенті 
мала Консервативна партія, а прем’єр-міністром був сер Джон 
Макдональд. На той час перед владою Канади стояло питання 
про можливе об’єднання зі США, які вже тоді мали набагато 
розвиненішу економіку. На кордоні біля східного узбережжя 
навіть відбулося кілька сутичок між прикордонними загонами, 
хоча масштабної війни не було. Попри тиск, консервативний 
уряд на чолі з Макдональдом вирішив відстоювати політичну 
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та економічну незалежність від США. Тоді Канада зберегла як 
цілісність території, так і право ведення самостійної торговель-
но-економічної політики.

Міграційна політика уряду Канади в той час була схожою 
на ту, що її вели США. Керівники держави розуміли, що країні 
дуже потрібні трудові ресурси, але разом з тим вони надавали 
значення етнічному складу населення, даючи пріоритет в’їзду 
європейським народам. Цікавим був випадок, що трапився 
в середині нульових років 20-го століття. Тоді кілька десят-
ків мігрантів з Індії прибули на кораблі до берегів Ванкувера 
і стали просити постійного притулку. Їм не лише відмовили, 
а й заборонили наближатися до берега на кількасот метрів. 
Зрештою, простоявши місяць, корабель повернув назад до 
Індії. Нині цю подію, що яскраво засвідчує націоналістичність 
тодішньої влади, показують виключно як зразок жорстокості 
й негуманності.

Протягом двох третин ХХ століття сформувалася та позитивна 
репутація Канади, про яку ми знаємо сьогодні. Передумовами 
цього були чинники, протилежні рушіям глобалізації: по-перше, 
країна боронила економічну самостійність від посягань США, за-
стосовуючи інструменти протекціонізму та імпортних обмежень. 
По-друге, завдяки міграційним обмеженням і наданню права 
на в’їзд передусім європейцям, у Канаді сформувалася суміш із 
народів Старого світу, цінності яких базувалися на традиціях  
християнства. Таким чином виникла унікальна культура, носії 
якої нині відомі у світі своєю доброзичливістю, порядністю й 
відповідальністю.

Зміни у державній політиці почалися на початку 70-х ро-
ків, коли прем’єр-міністром був П’єр Трюдо, батько чинного 
очільника канадського уряду. За його головування були суттєво 
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послаблені міграційні обмеження, а зі США були запозичені 
ідеї рухів за так звані права людини. Зокрема, П’єр Трюдо ска-
сував страти, легалізував аборти, припинив переслідування 
гомосексуалістів і спростив процедуру розлучення. Канада як 
зразок вільного суспільства стала сприятливим середовищем 
для лівих рухів, що за допомогою капіталовкладень зайняли 
сильні позиції в медіа, а також створили мережу громадських 
організацій. Завдяки нескінченному інформаційному потоку 
канадське суспільство вже до кінця століття майже перестало 
обурюватися тими речами, які запровадив Трюдо.

З того часу ліві та глобалісти майже повністю окупували дві 
життєво важливі сфери діяльності: ЗМІ та освіту. Нині в Канаді 
дуже складно знайти шкільного вчителя або університетського 
викладача, які б сповідували соціально-консервативні погляди. 
Якщо такі з’являються і виголошують свої ідеї, у них почина-
ються серйозні проблеми на роботі з перспективою звільнення 
і подальшого непрацевлаштування в цій галузі. Відповідно 
канадцям змалечку закладають цінності глобалізму, лівого 
лібералізму, а дедалі частіше й соціалізму. Після школи це саме 
пропагують ЗМІ. Тому наразі вже сформований стереотип, що 
ліволіберальні цінності притаманні випускникам університетів, 
жителям великих міст і менеджерам, а консервативно-христи-
янські — неосвіченим сільським мешканцям.

Канадський глобалізм яскраво проявляється в економіч-
ній політиці. Протягом XX століття фундамент економіки був 
створений коштом дрібного і середнього підприємництва, що 
й зараз є вагомим фактором розвитку національного господар-
ства. Проте сьогодні канадські компанії не можуть повноцінно 
конкурувати зі США, Китаєм або Японією, чому не допомагає 
відкритість ринку. Нині Канада серед тих країн, курс валюти 
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яких зазнає впливу коливань на ринку сировини: вона екс-
портує значні обсяги лісу. Небезпеку сировинної орієнтації 
ми добре знаємо на прикладі України. Залишки економічного 
націоналізму Канада зберігає лише в сільському господарстві, 
підтримуючи замкнену мережу ланцюга поставок, що обмежує 
доступ імпортної продукції.

Основними глобалістичними тенденціями в Канаді є:

1) Постійне зростання кількості іммігрантів з  різних 
країн світу (зараз 300 000 на рік, планується подаль-
ше збільшення). Зокрема, є великою і зростає частка 
кольорових мігрантів. Водночас природний приріст 
місцевого населення негативний, тому відбувається 
поступове заміщення місцевих мігрантами, а отже, 
заміщення канадської культури культурами народів 
Африки й Азії.

2) Панування лівого дискурсу в  школах, офісах і  пуб-
лічному просторі загалом. Гендер і  ЛГБТ є держав-
ною ідеологією, їхні критика і заперечення караються 
кримінальним переслідуванням. Поширюється яви-
ще позитивної дискримінації, наприклад, так званим 
пригніченим категоріям населення надаються перева-
ги перед «тими, хто пригнічує»: жінкам перед чолові-
ками, кольоровим перед білими, особам з нетрадицій-
ною орієнтацією тощо. Усюди вимагають дотримання 
найвищої міри політкоректності, що в сутності визна-
чається державною ідеологією.

3) «Кліматична істерія», боротьба проти зміни клімату, 
що раніше називалася глобальним потеплінням. Че-
рез лобіювання з боку лівих рухів на це виділяються 
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великі суми з державного бюджету, вводять нові по-
датки на бізнес. При цьому очевидно, що з самої лише 
Канади неможливо зупинити світовий кліматичний 
тренд. До того ж серед дослідників клімату немає зго-
ди щодо того, що ці зміни спричинені саме людською 
діяльністю і не є об’єктивним явищем.

4) Нарешті — популяризація соціалістичних ідей. З кож-
ним роком в Канаді зростає роль держави в економі-
ці, збільшується частка ВВП, що перерозподіляється 
через державний бюджет, з’являються нові форми со-
ціальних виплат, що компенсуються збільшенням по-
даткового навантаження на бізнес. Інтереси соціаліс-
тів відверто представляє Нова демократична партія, 
що на виборах 2011 року мала третину голосів, хоча 
у 2019 втратила через те, що на її ідеологічне поле сту-
пила Ліберальна партія.

Насамкінець кілька цитат чинного прем’єр-міністра Канади 
Джастіна Трюдо:

«Наш подарунок світу — це північноамериканська ідея про 
те, що різноманіття є силою. Байдуже, звідки ви, яку релігію 
сповідуєте, який колір вашої шкіри чи кого ви любите — вам тут 
раді. Це ваш дім» (згадайте схожі висловлювання Президента 
Зеленського).

«Націоналізм — це застаріла ідея з XIX століття. Націоналізм 
базується на вузькому світогляді, що ставить бар’єри між людь-
ми, і не стосується того, що ми хочемо побудувати в Канаді».

«Сьогодні канадці, від узбережжя до узбережжя, об’єднуються 
разом, щоб прославляти мультикультуралізм і відкритість, які 
роблять нас тими, хто ми є».
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Перемога мультикультуралізму в Україні нині малоймовірна 
через її економічну непривабливість. Однак усе може змінити-
ся дуже швидко, зважаючи на те, що в законодавство України 
поступово закладаються «глобалізаційні» норми, наприклад, 
послаблення умов імміграції, безвізові режими з країнами тре-
тього світу, запобігання дискримінації тощо. Великим кроком 
на шляху до глобалізації також є відкритість економіки України 
та відмова від економічного націоналізму. Проте, на відміну від 
Канади, у нас немає того господарського фундаменту, яких дозво-
лив би нам будувати здорову економіку в глобалізованому світі.
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Доповідь автор зробив на підставі власних журналістських 
OSINT-розслідувань, а  також ексклюзивних матеріалів між-
народної розвідувальної спільноти InformNapalm та джерел 
відкритого доступу.

Автор використовує визначення «імперіократія» як пуб-
ліцистичний термін; ним позначує систему влади в Росії, 
в умовах якої вище військово-політичне керівництво держави 
надає собі необмежені повноваження для реалізації імперської 
політики. Для імперіократії характерне гібридне поєднання 
форм демократичного та диктаторського правління, мілітаризм, 
реваншизм, державний корпоративізм, місіонерство панівної 
політичної сили, яка ґрунтується на підтримці створеного 
образу «обложеної фортеці» та «збирача земель», що обумов-
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лює проведення вкрай агресивної внутрішньої та зовнішньої 
політики.

З моменту розпаду Радянського Союзу Росія не тільки не 
зменшила свій військовий та політичний вплив на Білорусь, але 
й посилила його на якісно новому рівні. Разом з Україною Біло-
русь є ключовим об’єктом у контексті реалізації неоімперського 
курсу Росії, задекларованого під час Мюнхенської промови та 
констатованого під час Кримської промови керівника РФ Воло-
димира Путіна. Через призму світоглядної доктрини «руского 
міра» російська імперіократія розглядає Білорусь та Україну 
як виняткову сферу своїх життєвих інтересів, як структурні 
елементи каркасу її поточного імперського геополітичного 
проекту. Для його реалізації Російська Федерація залучила 
цілий арсенал сил та засобів, застосування яких свідчить про 
ведення повномасштабної гібридної агресії. Умовно їх можна 
поділити на заходи невійськового (політичний, економічний, 
інформаційний вплив) і військового характеру, які використо-
вуються комплексно і з єдиним задумом. Одну з ключових ролей 
тут відіграє протестний потенціал населення, який допомагає 
Росії прикривати розповсюджену діяльність диверсійно-роз-
відувальних груп.

Весь спектр зазначених заходів Росія спрямовує проти Украї-
ни. Щодо Білорусі превалює використання заходів невійськового 
характеру з активною підготовкою до потенційного проведення 
обмеженої в часі воєнної кампанії із залученням військових сил. 
Це випливає з цілої низки чинників, але насамперед з того, що 
Росія розглядає Білорусь як геостратегічний регіон, контроль над 
яким надає їй значну перевагу насамперед у військовому плані, 
сприяє проведенню конфронтаційної політики щодо світових 
держав і регіональних акторів.
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Для реалізації зазначених життєвих інтересів Росія ціле-
спрямовано розгортає свій неоімперський проект «Союзное 
Государство», у рамках якого відбувається активне нарощення 
сил та засобів Єдиного регіонального угруповання військ РФ 
і РБ, створено єдину регіональну систему протиповітряної обо-
рони РФ і РБ. Значно збільшилася кількість спільних військових 
навчань, у результаті яких проводять бойове злагодження біло-
руських військових формувань із російськими підрозділами — 
учасниками бойових дій в Україні та Сирії 1. Загальні стратегічні 
навчання «Запад-2017» стали кульмінаційною точкою інтеграції 
Збройних сил Білорусі та Російської Федерації 2. Цю форму коопе-
рації та інтеграції ЗС РБ із російською армією можна розглядати 
як один з етапів поглинання Білорусі.

Водночас розмивання білоруської національної ідентичнос-
ті є магістральним напрямом російської гібридної агресії, 
що має забезпечити безперешкодне проведення можливого 
завершального етапу військової спецоперації щодо анексії Бі-
лорусі. Масова свідомість білоруського населення насичується 
сприятливим для Росії змістом у соціальному, ідеологічному, 
політичному та психологічному планах у формі системи пере-
конань, образів, установ і політичних стереотипів. Російська 
Федерація використовує проти Білорусі весь комплекс заходів 
інформаційно-психологічного впливу. На цей момент усі вони 
мають ознаки того, що РФ веде повноцінну інформаційну 
війну. Її інтегральними частинами є консцієнтальна війна — 
за масову свідомість білорусів, і семантична війна — за сві-
1 Бази даних доказів воєнних злочинів Російської Федерації. URL: 

informnapalm.org/ua/bazy-danyh
2 Моніторинг військових маневрів «Запад-2017»: результати і висновки. 

URL: informnapalm.org/ua/monitoryng-vijskovyh-manevriv-zahid-2017
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домість білоруських інтелектуалів, за смисли й перспективи 
майбутнього Білорусі.

Головну роль тут відіграє реалізація стратегії «soft power», за 
допомогою якої Росія прагне законсервувати Білорусь у своєму 
культурному, соціальному та гуманітарному просторі. Одночасно 
власна білоруська національна система цінностей заміщується 
світоглядною доктриною «руского міра». Ключовими реаліза-
торами є:

• підрозділи зовнішньополітичного відомства Росій-
ської Федерації: Посольство РФ у Білорусі 3, Генераль-
не консульство РФ у Бересті 4, представництво «Рос-
сотрудничество» в  Білорусі з  філіалами в  Бересті та 
Гомелі 5;

• представництво державного унітарного підприємства 
м. Москви «Московський центр міжнародної співпра-
ці» в РБ (Будинок Москви в Мінську);

• конгломерат (про)російських суспільно-політич-
них і культурних організацій (Координаційна рада 
російських співвітчизників у  Білорусі) 6, Комуніс-
тична партія Білорусі, Республіканська партія праці 
та справедливості, Білоруська патріотична партія, 

3 Російський вплив та контроль у Білорусі: резидентура. Частина 1. 
URL: novychas.by/palityka/rasijski-uplyu-i-kantrol-u-belarusi-rezidentura

4 Російський вплив та контроль у Білорусі: резидентура. Частина 4. 
URL: novychas.by/palityka/4rasijski-uplyu-i-kantrol-u-belarusi

5 Російський вплив та контроль у Білорусі: резидентура. Частина 2. 
URL: https://novychas.by/palityka/rasijski-uplyu-i-kantrol-rezidentura

6 Російський вплив та контроль у Білорусі: резидентура. Частина 3. 
URL: novychas.by/palityka/rasijski-uplyu-i-kantrol-u-belarusi-3
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Ліберально-демократична партія Білорусі, Біло-
руська партія лівих «Справедливий світ», Республі-
канське дослідницьке освітнє ГО «Говори правду» 
(окремі активісти), Білоруське товариство дружби 
та культурних зв’язків із зарубіжними країнами 
(надання у користування Будинку дружби) і багато 
інших;

• клерикальний корпус Московського Патріархату;
• парамілітарні козачі формування 7, православні вій-

ськово-патріотичні клуби 8, військово-історичні клуби;
• ветеранські організації;
• російські гуманітарні та благодійні фонди 9;
• розгалужені мережі російських інформаційних ре-

сурсів національного та регіонального значення.

Російські дипломатичні структури здійснюють загальну коор-
динацію та курують різноманітні військово-патріотичні і па-
рамілітарні формування, у які активно залучають білоруську 
молодь. Крім цього, відомі спроби взаємодії з  кадетськими 
училищами.

Одним із головних інструментів розмивання білоруської на-
ціональної ідентичності є панування російських медіаресурсів 

7 Спецрозслідування: воїни «руського мира» в Білорусі ждуть свого часу. 
URL: informnapalm.org/ua/spetsrozsliduvannya-voyiny-rosijskogo-svitu-v-
bilorusi-zhdut-svogo-chasu

8 Спецрозслідування: активна підготовка «православного Талібану» в Бі-
лорусі. URL: informnapalm.org/ua/pidgotovka-pravoslavnogo-talibanu-v-
bilorusi

9 Агресивна російська «soft power» у Європі. URL: informnapalm.org/ua/
agresyvna-rosijska-soft-power-u-yevropi
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в інформаційному просторі Білорусі. Водночас безпосередньо 
у власній державній медіасфері РБ переважає російський ін-
формаційний продукт.

За даними соціологічних досліджень Інформаційно-аналі-
тичного центру Адміністрації президента РБ, основне джерело 
інформування громадян Білорусі про ситуацію у світі та за 
кордоном є телебачення. Станом на 2018 р. так вважали 72% 
опитуваних 10. Водночас із зазначених соціологічних досліджень 
випливає, що велика частина населення вважає основними 
для себе лише 6–7 телеканалів, які назвали від 59,8 до 22,9% 
від загальної кількості опитаних (за популярністю: «ОНТ», 
«РТР-Білорусь», «Білорусь 1», «НТВ-Білорусь», «Білорусь 2», 
«СТВ», «Мир»).

Примітно, що російські телеканали «РТР-Білорусь» та 
«НТВ-Білорусь», в ефірі яких пропагандистський контент ві-
діграє визначальну роль, не тільки входять до обов’язкового 
загальнодоступного телепакету на теренах Білорусі, але й від-
повідно до постанови Ради міністрів РБ мають навіть статус 
національних 11.

За результатами проведеного Білоруською асоціацією жур-
налістів моніторингу «Проросійська пропаганда та висвіт-
лення “поглибленої інтеграції” на білоруському телебаченні», 
10 «Республіка Білорусь у  дзеркалі соціології». Збірник матеріалів со-

ціологічних досліджень. Інформаційно-аналітичний центр Адмі-
ністрації президента РБ, Мн., 2018. URL: eschool.by/wp-content/
uploads/2019/04/011.pdf

11 Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13  травня 2015  р. 
№   407 «Про затвердження переліку телепрограм, які входять до 
обов’язкового загальнодоступного пакету телепрограм, і  визначення 
послідовності (черговості) їхнього поширення». URL: pravo.by/upload/
docs /op/C21500407_1431723600.pdf
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у 2019 р. понад 60% прайм-тайму 5 основних телеканалів 
з обов’язкового загальнодоступного телепакету мали росій-
ський контент 12.

Ще одним інструментом розмивання національної ідентичнос-
ті є російський сегмент глобальної мережі Інтернет, який за 
результатами опитувань станом на 2018 р. є основним джерелом 
інформації для 60,4% населення Білорусі 13. Однак і в цьому пла-
нетарному засобі обміну інформацією російські медіаресурси, 
за даними сервісів web-аналітики Similar Web і Google Analitycs, 
контролюють до 53–54% інтернет-простору Білорусі, і це без 
урахування російських соціальних мереж і телеграм-каналів.

Через відсутність чіткої національної державної політики 
щодо контролю над власним інформаційним простором у Біло-
русі масово поширюють російську пропаганду та дезінформа-
цію. Водночас населення акцептує російські пропагандистські 
наративи цілком безперешкодно.

Фундаментальним чинником розмивання білоруської націо-
нальної ідентичності є розширення гуманітарно-освітнього 
впливу, соціально-культурна експансія Російської Федерації 
в Білорусі.

Повністю катастрофічною на сьогодні є система загальної 
середньої освіти РБ стосовно наявності шкіл із білоруською 

12 Моніторинг Білоруської асоціації журналістів «Проросійська про-
паганда та висвітлення “поглибленої інтеграції” на білоруському те-
лебаченні». URL: baj.by/be/analytics/monitoring-bazh-prorossiyskaya-
propaganda-i-osveshchenie-uglublennoy-integracii-na

13 «Республіка Білорусь у  дзеркалі соціології». Збірник матеріалів со-
ціологічних досліджень. Інформаційно-аналітичний центр Адмі-
ністрації президента РБ, Мн., 2018. URL: eschool.by/wp-content/
uploads/2019/04/011.pdf
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мовою навчання. Станом на 2018 р. зі всієї кількості учнів за-
гальноосвітніх шкіл Білорусі лише 11,1% навчалися білоруською 
мовою 14. Водночас статистична динаміка останніх десятиліть 
свідчить про те, що цей показник має стійку тенденцію до по-
дальшого зменшення.

Слід особливо зазначити, що в Білорусі досі відсутній вищий 
навчальний заклад загальнонаціонального значення з біло-
руською мовою навчання. На тлі цього в країні діє ціла низка 
закладів вищої освіти, які або є російськими, або їх курує РФ. 
До них належать насамперед: Білорусько-російський універси-
тет, Міжнародний університет «МИТСО», філіал Російського 
державного соціального університету, філіал Російського еконо-
мічного університету імені Г. В. Плеханова, філіал Московського 
державного університету економіки, статистики та інформатики 
(працював донедавна) та інші.

Ситуацію значно ускладнює й навчання громадян РБ за квота-
ми у вишах Російської Федерації. За інформацією Міністерства 
науки та вищої освіти РФ, станом на жовтень 2019 р. в російських 
ВНЗ навчалися 10 653 білоруських громадян 15.

Окремою проблемою є навчання громадян Білорусі за квота-
ми у військових вишах Російської Федерації, насамперед у Вій-
ськовій академії Генерального штабу ЗС РФ і прикордонних 
інститутах ФСБ. Після перебування під потужним впливом 

14 Система освіти Республіки Білорусь у цифрах. Статистичний збірник. 
Установа «Головний інформаційно-аналітичний центр Міністерства 
освіти РБ», Мн., 2019. URL: www.giac.by/upload/documents/statisktika/
result-stat/2.pdf

15 Понад 10  тисяч громадян Білорусі обирають у  рамках освіти росій-
ські виші. URL: 1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/bolee-10-tysyach-
grazhdan-belarusi-vybiraju
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ідеологічно-пропагандистського апарату російських військо-
вих ВНЗ, білоруські громадяни — випускники цих закладів, 
що влаштовуються на державну службу в РБ, — можуть бути 
потенційними агентами впливу РФ 16. Також слід підкреслити, 
що випускники російських військових вишів обіймають посади 
на всіх рівнях системи державного управління Білорусі.

Російська імперіократія здійснює активні спроби щодо роз-
мивання білоруської національної ідентичності через повно-
масштабне розгортання свого імперського проекту «Союзное 
Государство». Посилення інтеграційного поглинання Білорусі 
відбувається навіть на регіональному рівні через реалізацію 
транскордонної співпраці між сусідніми областями Білорусі та 
РФ. У рамках проекту відбувається планомірна системна діяль-
ність РФ, спрямована на окупацію білоруського культурного 
простору; водночас Російська Федерація провадить активну 
оборонну політику щодо консервації пантеону пам’ятників 
радянської спадщини й топоніміки в Білорусі. Крім цього, Росія 
використовує у своїй світоглядній парадигмі навіть так звані 
сакральні місця пам’яті на території Білорусі.

З допомогою підрозділів МЗС Російської Федерації у Білорусі, 
підконтрольних медіаресурсів, (про)російських сил та агентів 
впливу російська імперіократія здійснює активну індоктринацію 
білоруського населення міфологемами «один (разделенный) 
народ», «единое Отечество», «единая историческая память». 
Результатом цього є спроби прямого впливу на формування 
білоруської національної пам’яті, підтримка позитивного та 
привабливого образу Росії для білоруських громадян заради 
впливу на формування їхніх політичних установ, а також для 
16 Білорусь — суверенна держава або протекторат РФ? Моніторинг-2017. 

URL: informnapalm.org/40109-monitoring-2017
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акцептації місцевою політичною елітою та населенням зазна-
чених міфологем.

У цих умовах і реаліях:

• білоруське демократичне суспільство, передусім її 
пат ріотичні сили, через загрозу суцільного розми-
вання національної ідентичності і, як результату, по-
глинання Росією Білорусі, мають консолідуватися й 
об’єднати зусилля для відновлення та оборони кон-
ституційного ладу держави, захисту національних ін-
тересів та цінностей;

• військово-політичне керівництво України та органи 
сектору безпеки мають інтенсифікувати виконання 
всього комплексу заходів щодо зміцнення та оборони 
держави на північному стратегічному напрямку;

• білоруський та український патріотичний корпус 
національних сил повинен залучити весь потенціал 
ефективної співпраці для дієвого захисту спільного 
геополітичного простору від російської імперіократії; 
максимально можливими доступними силами та за-
собами популяризувати світоглядну концепцію парт-
нерського блоку держав Міжмор’я.



ВІТАЛЬНІ СЛОВА  
VII БАНДЕРІВСЬКИХ  

ЧИТАНЬ



Олег ТЯГНИБОК
голова Всеукраїнського  
об’єднання «Свобода»

ВІЙНИ НЕ ВИГРАЮТЬ  
ТОЛЕРАНТНІСТЮ. У НАЦІОНАЛІЗМІ —  
НАШЕ МАЙБУТНЄ!

Розчарування, зневіра, втрата орієнтирів — панівні суспільні 
настрої в сьогоднішній Україні. І це логічний наслідок масова-
ної брехні останніх років. Коли говорилося одне, а робилося 
інше. Коли цілі підмінювали засобами. Коли з порожніх місць 
через трубку надували «героїв», а на справжніх героїв вили-
вали тонни бруду. Коли підпалювали ліс, щоб загріти чайник, 
і без докорів сумління торгували найсвятішим.

Маніпуляції зробили основним засобом державного управ-
ління. Замість раціонально переконувати — людей почали 
підманювати нездійсненими обіцянками і залякувати уявни-
ми апокаліпсисами. Щоб пограбувати, щоб відібрати останнє. 
І все це на тлі тривалої війни з московитами…

Чому це стало можливим? Відповідь очевидна: через повну 
монополізацію ЗМІ вузьким колом олігархів і зовнішніх грав-
ців. Їхніми силами телеканали забиті скандалами, істериками, 
з’ясуванням стосунків. Тим часом критична, національно орі-
єнтована думка просто губиться в морі дурниць.
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Але найгірше — ці телеканали абсолютно окуповані «рус-
скім міром». Націоналісти борються з ним послідовно і досить 
успішно. Однак останнім часом змушені боротися і  з дечим 
іншим, не менш небезпечним — ліберальною глобалізацією.

Поки «рускій мір» намагається знищити нас фізично, при-
власнити наше і  розчинити нас у  собі, глобалізація — спо-
кушає, манить маривами споживання в обмін на українську 
ідентичність, нашу мораль і душу. Вони діють з протилежних 
векторів. Перше — негайно, друге — відтерміновано. Але ді-
ють паралельно та одночасно. І в результаті разом гарантують 
нашу національну катастрофу.

Єдина справжня сила, яка здатна це зупинити і  поборо-
ти — націоналізм. Націоналізм в культурі, в економіці, в по-
літиці… У  всьому. Бо війни не виграються толерантністю. 
А «реформи», продиктовані ззовні, не приводять ні до чого, 
крім кабали.

У націоналізмі — наше майбутнє!



Віктор РОГ
редактор газети «Шлях перемоги», ОУН (р)

ТРАДИЦІЯ — ЩИТ НАЦІЇ
З виступу на VII Бандерівських читаннях  
8 лютого в Київраді

Насамперед маю за честь привітати від імені Організації Укра-
їнських Націоналістів (бандерівців) учасників Бандерівських 
читань — українських націоналістів і наших не просто най-
вірніших союзників, а найбільших побратимів — білоруських 
патріотів, присутніх у цій залі.

Символічно, що Сьомі Бандерівські читання приуроче-
ні до 80-річниці створення Революційного Проводу ОУН на 
чолі зі Степаном Бандерою 10 лютого 1940 року. Ця знакова 
подія призвела до значних речей — постання революційної 
ОУН, вироблення концепції боротьби з  опертям на власні 
сили і залученням до спільного антиімперіалістичного фрон-
ту союзників з  числа поневолених народів, явочне проголо-
шення відновлення української державності Актом 30 червня 
1941 року, створення Української Повстанської Армії, яка по-
вела безприкладну боротьбу проти всіх окупантів, становлен-
ня Української Головної Визвольної Ради як передпарламенту 
воюючої України, розбудова на світовому рівні Антибільшо-
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вицького Блоку Народів. Це та звитяга, честь і слава, яку за-
служили в  наших серцях наші попередники своєю звитяж-
ною, героїчною боротьбою.

І коли ми сьогодні деколи опускаємо руки, зневірюємося, 
розслабляємося, хочемо іноді в розпачі на все рукою махну-
ти, кудись, зрештою, втекти — або, скажімо так, у «внутрішню 
еміграцію», або «на зовнішній ринок», — то даймо собі щиру 
відповідь на питання: «А чи ж їм було легше? А чи маємо ми 
сьогодні ту віру, ту ідею, ту жертовність, ті переконання, аби 
хоча  б на дещицю бути вартими їхньої звитяжної боротьби 
і їхнього героїчного чину?»

Сьогодні ми є учасниками вже Сьомих Бандерівських чи-
тань. Це вже традиція. Добра традиція. Саме це слово спадає 
найперше на думку, коли бачимо тему сьогоднішніх читань: 
«Націоналізм VS глобалізм: нові виклики».

Що насамперед втримує, підтримує і рятує націю в цьому 
глобалістичному світовому вихорі? Традиція! Це той Дух на-
шої давнини, це та Правда прадідів великих, це те цілюще Не-
вичерпне джерело, неопалима купина, з яких живиться наше 
національне, родове коріння, котре тримає національний 
стовбур і  дає можливість розвиватися і  плодоносити націо-
нальній кроні. Це та Шевченкова своя правда, яка породжує 
знову ж таки свою силу і волю!

«Найбільший скарб кожного народу — це його традиція. 
Її значення в житті народів величезне. Вона веде народ до сла-
ви і могутності. Вона підносить народ з упадку й підтримує 
в  ньому політичні амбіції. Робить народ свідомим відпові-
дальності за спадщину предків і наказує передати її нащадкам 
не лише чисту й несплямлену, але й збагачену новими лицар-
ськими вчинками, новими великими історичними ділами.
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Традиція постає на полі змагань. Народи, що не мають ве-
ликих прикмет, не мають і традиції. Лише серед геройського 
захоплення могли зродитися герої.

Здорові народи в тяжких моментах свого життя завжди на-
магаються знайти в  традиції джерело підйому», — зазначав 
полковник Михайло Колодзінський.

Традиціоналізм — підставова і базова засада націоналізму. 
Без традиції немає здорової нації.

«Нації в історичному часі живуть пам’яттю пережитої долі, 
пам’яттю славних перемог і  трагічних нещасть. Історична 
пам’ять часто затрачує найдавніші спільні пережиття наро-
ду, але національна підсвідомість зберігає їх у культурі, в якій 
наслоєний досвід від початків формування нації» (Матеріали 
Шостого Великого Збору ОУН). Міфи, перекази, пісні, леген-
ди, думи, образи, однострої, символи, обряди, власна націо-
нальна етика і естетика… — традиції, які породжують амбіції 
і ніби перевеслом огортають спільноту, виокремлюючи своє 
від чужого, зберігають націю.

Коли російський імпершовінізм, коли світові космополі-
тичні сили атакують і  намагаються вирвати наше коріння, 
підточити його, то саме наша віра, наша мова, наша історія, 
наша культура, наша традиція, наші символи, герої, творці 
і борці нас тримають. Це те, що нас будує, на чому ми стоїмо, 
що нас веде.

«На свою націю треба дивитися власними очима, а не крізь 
окуляри ідей чужого. Сьогодні, коли переважають ідеї з  чу-
жого поля матеріалістичного нігілізму на Сході і  на Заході, 
коли на Сході людина стала гвинтиком державної машини, 
а на Заході звироднілий лібералізм витиснув одиницю понад 
спільноту громадську і  національну, українська нація своєю 
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духовністю пропонує порятунок від шкідливих неправд», — 
слушно наголошував Богдан Стебельський.

«Традицій підрізація — колективізація», — влучно ствер-
джував колись один московський лакей і  борзописець. І  не 
лише колективізація, але й анархізація, комунізація, космо-
політизація… Кремлівські куранти замість дзвонів святої 
Софії та Михайлівського, рубінові зорі замість Володими-
рового Хреста, «Дєд Мороз» чи Санта Клаус замість Святого 
Миколая, «майскіє» замість веснянок і  «октябрскіє» замість 
Покрови, лубочна «хохлома» замість петриківського розпису, 
Москва замість Києва, а  зараз ще Хелловін замість Різдва… 
Уніфікація, глобалізація — «традицій підрізація».

Альтернатива звучить сьогодні так: «Своя традиція або чу-
жий кий» (Дмитро Донцов). Повернувшись до національних 
героїчних традицій — відродимось і переможемо, а забувши, 
відвернувшись, відкинувши їх — пропадемо, пропадемо, про-
граємо, зникнемо «аки обри».
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