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УДК [323.213:321.7](477.73) 

Успішність демократичної трансформації в 
сучасній Україні залежить від громадянськості, 
тобто готовності і здатності людини, 
громадянина до активної участі у справах 
суспільства і держави на основі глибокого 
усвідомлення своїх прав та обов’язків [1]. 

Критеріями громадянськості особистості 
вважаються :  співвідношення  власної 
життєдіяльності з громадянськими цінностями 
буття, яке виявляється у їх підтвердженні 
словом і справами у власному способі життя; 
дійове ставлення до громадянських цінностей 
при впровадженні їх у життя в умовах 
труднощів, при можливості способу дій і при 
необхідності орієнтуватись на інших членів 
колективу; ставлення до вивчення історії країни, 
її традицій та державної мови; ступінь інтересу 
до суспільно-політичного, економічного та 
культурного життя країни; наявність бажання 
працювати заради країни і в її межах; ступінь 
співвідношення особистісно-значущих цілей з 

громадянськими; ступінь громадянської 
відповідальності; ступінь ідентифікації себе з 
іншими громадянами країни; характеристики 
дійового ставлення до своїх прав як 
громадянина країни і прав своєї громади; 
характеристики зв’язку між уявленнями про 
себе й уявленнями про свою країну. Важливими 
є також показники реалізації цих критеріїв, які 
відповідні високому, середньому й низькому 
рівням громадянськості, а також деструктивним, 
перехідним  і  раціональним  моделям 
особистісних тенденцій. 

Педагогічний і народознавчий аспекти 
громадянськості досліджували П.Р. Ігнатенко, 
В.Л. Поплужний, Н.І. Косарєва, Л.В. Крицька, 
психолого-педагогічний – М.Й. Боришевський, 
О.В. Сухомлинська, І.В. Тисячник, К.І. Чорна, 
політико-психологічний – М.С. Іванов та інші. 
Але розуміння суті становлення громадян-
ськості, аналіз процесу становлення грома-
дянськості в умовах демократичної трансфор-
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мації українського суспільства та в контексті 
самовдосконалення людини досліджено 
недостатньо. Недарма інститут громадянського 
виховання все ще не асоціюється з широкою 
державною практикою громадянської освіти, 
широким залученням громадян до обговорення 
напередодні прийняття важливих політичних 
рішень. Прикладом незалучення громадян до 
обговорення політичної реформи та негативних 
наслідків цього можна вважати політичну кризу 
2007 року. 

Порушення коаліційної дисципліни в 
березні 2007 року в українському парламенті 
спричинило до прийняття Президентом України 
рішення  про  дострокове  припинення 
повноважень парламенту та проведення 
позачергових парламентських виборів. Це 
виявило значну різницю в підходах політичних 
партій, науковців, груп політичних еліт щодо 
меж та конкретних параметрів перерозподілу 
повноважень між Президентом, Кабінетом 
Міністрів та Верховною Радою України. Але по 
суті – це концентрація дискусії навколо курсу 
політичних реформ. Проголосована без 
статейного голосування політична реформа 
виявила наслідки відсутності попередньої 
предметної і глибоко аргументованої дискусії не 
лише депутатів, а й громадян. Саме в цьому 
випадку було відсутнє широке залучення 
громадян до обговорення напередодні 
прийняття такого важливого політичного 
рішення. Не варто забувати, що в країні з 
нестійкою традицією ставлення до права 
усталеність Основного Закону – це надзвичайно 
важлива політична й правова цінність. Тому 
зміни до Конституції України належить вносити 
дуже обережно й виважено. 

Укріплення інституту громадянськості в 
Україні на сучасному етапі є чи не най-
актуальнішим завданням. Руссо першим 
пов’язав суть громадянськості із свободою, 
доброчесністю. “Батьківщина не може існувати 
без свободи, свобода без доброчесності, 
доброчесність без громадян. У вас усе буде, 
якщо ви виховаєте громадян, без цього у вас усі, 
починаючи від правителів Держави, будуть 
лише жалюгідними рабами” [2, c. 162]. Отже, 
кожна держава є міцною та стабільною 
залежно від повноти та розвинутості в ній 
статусу громадянства, відчуття загалу 
громадянськості й кожного зокрема, власної 
гідності, від бажання та здатності захищати ці 
права, готовності виконувати громадянські 
обов’язки, довіри до влади та її інститутів, 
участь у їхній роботі та й, зрештою, почуття 
гордості за належність до тієї чи іншої 
політичної спільноти [3]. 

Актуальність укріплення інституту 
громадянськості в Україні пояснюється тим, що 

багатопартійність дала можливість для вільного 
пошуку різними верствами суспільства 
представників своїх інтересів. Громадяни 
включаються в політичну боротьбу, оскільки 
вони дістали мож-ливість політичного вибору. 
Розвиток представницької демократії поступово 
переніс акцент із проблем масової участі 
громадян у політичних процесах на проблеми 
участі в політиці на особистісному рівні. На 
сучасному етапі індиві-дуальна участь у 
політиці перебуває в центрі уваги. Це 
пояснюється тим, що в молодій державі, де 
нещодавно відбулося одержавлення етносу, 
значно вищий рівень політичної свідомості 
щодо загальнонаціональних цінностей і необхід-
ності захисту своєї держави від можливої агресії 
ззовні, ніж у традиційно демократичних країнах. 
Тому в політичному житті нашої держави 
повинні враховуватись не тільки участь загалу 
громадянства, а й політичні позиції мало не 
кожно-го громадянина, оскільки здебільшого 
наша державна система ще не пройшла свого 
порогу незворотності. Отже, політична 
соціалізація, становлення громадянських 
позицій людини – це безперервний процес 
активного набуття людиною політичних 
якостей, політичних знань, уміння, навичок, 
спадщини політичної культури, який потребує 
конструктивного спрямування в загально-
національних інтересах [4] 

Здійснити аналіз рівня громадянськості, а 
також визначити модель особистісних тенденцій 
громадян Миколаєва надають можливість 
результати  опитування  його жителів 
проведеного 19-24 березня 2003 року Фондом 
“Демократичні ініціативи” та компанією 
“СОЦИС” спеціально для круглого столу 
“Україна в євроатлан-тичному просторі: досвід 
та перспективи”, що його організував Інститут 
Євро-Атлантичного співробітництва, та 
дослідження Центру “Наваль-експерт” від 19 
березня 2006 року. 

Усього було опитано 400 жителів 
Миколаєва, які за своїми соціально-
демографічними характеристиками (стать, вік, 
рівень освіти) представляють доросле населення 
Миколаєва. 

З огляду на зростання уваги громадян до 
інтеграції України до Європейського Союзу, 
варто звернути увагу, як розподілилися голоси 
громадян Миколаєва щодо вступу в ЄС. За 
даними дослідження, більшість жителів 
обласного центру підтримують вступ України 
до Європейського Союзу та проголосували б за 
це на референдумі (51,0% – за, 17,0% – проти). 
Окрім того, переважна більшість миколаївців 
вважають, що Україні потрібен такий же тип 
економічного розвитку (60,0%) і такий самий 
тип демократії (55,0%), як і в країнах 
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Європейського Союзу. Так само більшість 
миколаївців (40,0%) вважають, що Україні слід 
орієнтуватися на європейську модель соціально-
економічного та політичного розвитку. Серед 
причин, через які миколаївці прихильно 
ставляться до вступу України до ЄС (51,0%), 
найбільшу вагу мають такі: перспективи 
вільного пересування людей за кордон (40,0%), 
сподівання на підвищення життєвого рівня 
людей (33,0%) та надія, що це сприятиме руху 
країни у напрямку “сучасної європейської 
цивілізації” (25,0%). Ті, хто виступає проти 
вступу України до ЄС, побоюються, 
насамперед, еміграції українців за кордон 
(24,0%), поширення західної масової культури 
(24,0%), зростання соціального розшарування 
(22,0%) та напливу іноземців, розпродажу 
країни (21,0%). 

З огляду на соціально-економічну кризу, 
яка спостерігалася на початку 2003 року, 
найбільшу підтримку серед миколаївців (40,0%) 
отримала європейська модель розвитку для 
України, і ця орієнтація навіть вища, ніж у 
середньому по Україні (34,5%). Підтримка 
європейської моделі в Миколаєві з великим 
відривом випереджає орієнтацію на російську 
модель (25,5%), створення власної унікальної 
моделі (16,5%) чи орієнтацію на білоруську або 
китайську моделі (відповідно 4,3% і 3,0%). 

Актуальною сьогодні постає проблема 
НАТО. Більшість громадян нашого регіону 
виступають проти вступу до НАТО, 
аргументуючи свою позицію проголошеним на 
референдумі нейтралітетом України. І сьогодні 
на регіональному рівні обласною радою 
розглядається питання про проведення 
військових навчань НАТО на полігонах 
Миколаївщини. Тому цікаво прослідкувати 
тенденцію щодо позиції громадян у 2003 році. 

Миколаїв належить до числа обласних 
центрів з найбільш негативним ставленням до 
вступу України до НАТО. В цілому по Україні 
32,0% громадян підтримують прагнення 
України вступити до НАТО. 

Найбільшими противниками вступу до 
НАТО є люди похилого віку, з низьким рівнем 
освіти та доходів. 

Більшість жителів Миколаєва не 
підтримують вступ України до НАТО та не 
проголосували б за це на референдумі (18,0% – 
за, 54,0% – проти). Це пояснюється негативним 
ставленням до НАТО, вважаючи цю організацію 
агресивним військовим блоком (43,5%). Серед 
основних причин негативного ставлення до 
НАТО – побоювання, що НАТО може втягти 
Україну у військові дії (28,0%), впевненість, що 
НАТО є агресивним імперіалістичним блоком 
(19,5%), побоювання, що членство в НАТО 
може зіпсувати відносини з Росією (14,5%) і що 
це потребуватиме значних додаткових коштів 
(13,5%), та переконаність, що Україна має, в 

принципі, бути позаблоковою державою 
(11,0%). Прихильники вступу до НАТО можливі 
позитиви вбачають у тому, що це дасть гарантії 
безпеки України (13,0%). Загалом ставлення до 
НАТО в Миколаєві є гіршим, ніж у середньому 
по Україні (в середньому по Україні вважають 
НАТО агресивним блоком 34,0%, у Миколаєві – 
43,5%). 

Жителі Миколаєва мало обізнані з тим, що 
таке ЄС та НАТО. Вважають, що добре обізнані з 
тим, що таке ЄС, 16,0% опитаних, що таке НАТО 
– 19,0%. В основному респонденти обрали 
відповідь “дещо знаю, але недостатньо” – 59,0% 
щодо ЄС та 58% щодо НАТО. Слід зазначити, 
що мало виявилося таких, кого ця інформація не 
цікавить (14,0% – щодо ЄС і 8,0% – щодо 
НАТО). 

Абсолютна  більшість  миколаївців 
виступають проти військових дій в Іраку: 
вважають їх неприпустимими в будь-якому разі 
90,0% (82,0% по Україні), а 7,5% жителів 
Миколаєва (10,0% по Україні) могли б вважати 
їх виправданими, якби було доведено наявність 
в Іраку зброї масового ураження. Вважають, що 
застосування військової сили до Іраку 
виправдано в будь-якому разі лише 0,5% 
миколаївців (2,5% по Україні). 70,0% 
миколаївців (77,0% по Україні) вважають, що 
військові дії в Іраку матимуть негативні 
наслідки для України. 

Жителі Миколаєва були мало обізнані щодо 
позиції НАТО по відношенню до військових дій в 
Іраку: лише 19,5% дали правильну відповідь, що 
НАТО не бере участі в цих діях, і 16,0% — 
неправильну, що НАТО схвалює ці дії й бере в них 
участь. Проте більшість миколаївців не обізнані з 
позицією НАТО з приводу військових дій в Іраку 
(53,0%), хоча лише 12,0% опитаних зазначили, що 
ця інформація їх не цікавить. 

Зростання еміграційних процесів у світі і в 
Україні, зокрема, поставили перед громадянами 
питання щодо покращення свого матеріального 
становища за рахунок еміграції до інших країн. 
Цікаво, що серед жителів Миколаєва міграційні 
наміри виражені дуже сильно: виїхати на 
постійне проживання до однієї з країн ЄС 
бажали б 20,5% миколаївців, ще 33,0% — 
тимчасово попрацювати. Проте ці наміри слабо 
конкретизуються, значна частина тих 
миколаївців, хто має намір виїхати назавжди або 
тимчасово, не назвали конкретної країни, 
виділяється лише Німеччина, куди 7,0% хотіли б 
виїхати на постійне проживання і ще 11,0% – 
попрацювати. 

Показник політичної невизначеності 
громадян складає 56,0%. Ця тенденція пояснює 
негативне ставлення до дій влади та високий 
ступінь недовіри, що втілюється у виявленні 
миколаївцями високого рівня протестного 
потенціалу. Повністю або, скоріше, згодні з 
тим, що люди мають право чинити опір 
рішенням державної влади, якщо вони 
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утискають їхні інтереси, – 85,0% опитаних. 
Проте особисто взяти участь у подібних акціях 
висловили готовність значно менше – 54,0% 
(18,5% – “однозначно, так” і 33,3% – “скоріше, 
так”). 

Серед  можливих  кандидатів  на 
президентських виборах найбільшу перевагу 
миколаївці схильні віддати П.Симоненку 
(10,0%), В.Медведчуку (10,0%), що пояснюється 
популярністю серед миколаївців соціал-
демократичної течії – 21,5%, В.Ющенку (8,5%) та 
Н.Вітренко (5,0%). 

Порівняно з 2003 роком 2005-й 
охарактеризувався наступними змінами в 
політико-ідеологічних пріоритетах громадян. 

Простежити політичний вибір дає змогу 
дослідження Центру “Наваль-експерт” (табл. 1) 
від 19 березня 2006 року. 

Таким чином, можна проаналізувати, що 
політичний вибір населення залежатиме 
насамперед, від підвищення рівня недовіри 
владі, її неспроможності здійснити обіцяні 
соціально-економічні перетворення (Партія 
Президента Блок “Наша Україна” в середньому 
8,0% голосів населення). 

Орієнтація на дружбу з Росією, що 
історично склалася на території регіону 
(необов’язково інтеграцію), недовіра до НАТО, 
а також політичний міф - про порушення 
культурних і мовних прав російськомовного 
населення України (загострення мовного 
питання постало під час виборів 2004 року) 

сприяли підтримці миколаївцями партій 
опозиційного спрямування. Провідна роль серед 
них відводиться Партії регіонів (43,7%), а також 
Блоку Н.Вітренко “Народна опозиція” ( 6,6%). 

Цікавим фактом електоральної кампанії 
2006 року стало повернення в країну тіньового 
капіталу. Вибори засвідчили наступну 
тенденцію. Чинниками, що визначили недавній 
приплив тіньових грошей до України, виявилися 
політичні причини та обставини. Звинувачення 
на адресу різних політичних партій з приводу 
тіньового фінансування їхніх кампаній, що 
періодично виникали в ході виборчої кампанії, 
дозволили виявити механізми вивозу (і ввозу) 
грошей із держави. Це спричинило наступну 
ситуацію в політичній активності громадян 
(табл. 2). 

Отже, соціально-економічні та політичні 
пріоритети 2003, 2006 років на Миколаївщині 
визначалися за такими, притаманними 
південним регіонам  орієнтаціями, як 
спілкування переважно російською мовою і 
теоретичне визнання рівноправ’я мов, 
орієнтація на співпрацю з Росією, недовіра до 
НАТО, підвищений інтерес до опозиційних сил, 
недовіра ринку та європейській моделі, 
підтримка державної економіки. 

Вище наведений аналіз дає змогу 
стверджувати, що значний вплив на політичний 
вибір індивіда має, насамперед, його соціально-
економічне становище. Тому в даному розділі 

За яку партію Ви проголосували б на виборах до Верховної Ради, якби вибори відбулися сьогодні? 

В порівнянні з опитуваннями, які проводилися раніше 5.02. 26.02. 5.03. 12.03. 19.03. 

Партія регіонів 50,9 46,9 46,0 45,9 43,7 
Блок Юлії Тимошенко 8,2 8,7 9,8 9,8 10,7 
Блок “Наша Україна” 17,5 7,0 7,8 8,3 7,7 

Блок Н. Вітренко “Народна опозиція” 4,6 6,8 6,6 4,1 6,6 

Соціалістична партія України 5,2 3,8 3,6 5,7 5,1 
Комуністична партія України 6,3 4,4 5,0 4,1 4,6 
Партія зелених України 5,3 4,8 5,4 4,4 3,7 
Народний блок Литвина 1,4 2,0 1,8 3,7 4,2 
Опозиційний блок “Не так” 2,0 3,2 3,3 2,3 2,9 
Інша партія 1,4 2,6 2,3 1,8 1,4 
проти всіх 7,2 4,2 4,1 4,2 3,3 

Таблиця 1.* 

Чи будете Ви брали участь у виборах 26 березня 2006 року? 
  5.02 26.02 5.03 12.03 19.02 

ТОЧНО БУДУ,      % 63.4 67.3 61.1 67.9 65.3 
скоріше буду, % 26,5 19,2 24,9 24,6 28,7 
скоріше не буду, % 3,5 3,5 4,2 2,5 2,2 
точно не буду, % 3,4 5,1 5,5 3,0 2,2 
Важко сказати, % 6,6 4,9 4,3 2,0 1.7 

Таблиця 2* 
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наводиться соціально-демографічна структура 
опитаних та аналізуються орієнтації тієї чи 
іншої групи населення (табл. 1) та рівень їхньої 
активності (табл. 2), які акумулюють результати 
опитування  центру “Наваль-експерт”, 
проведеного 19 березня 2006 року. 

При аналізі результатів опитувань 
вибіркову сукупність було відредаговано таким 
чином, щоб вазі кожного району відповідала 
вага загальної чисельності дорослого населення 
міста. 

Соціально -демографічна  структура 
опитаних виглядає наступним чином:  
− за статтю: чоловіки – 46,0%, жінки – 54,0%; 
− за віком: від 18 до 29 років –23,0%, від 30 

до 39 років – 19,0%, від 40 до 49 років – 
19,0%, від 50 до 59 років – 15,0%; 

− за освітою: неповна середня освіта – 5,0%, 
середня і середня спеціальна освіта – 75,0%, 
вища і незакінчена вища освіта – 20,0%; 

− за соціальною приналежністю: робітники 
промислових підприємств –14,0%, 
інженерно-технічні працівники – 13,0%, 
працівники науки, культури, освіти, 
охорони здоров’я – 8,0%, держслужбовці, 
військовослужбові – 3,0%,робітники 
культури та побутового обслуговування – 
9,0%, підприємці – 5,0%,керівники різних 
рівнів – 2,0%,  студенти – 7,0%,  
пенсіонери – 26,0%, домогосподарки – 
5,0%, безробітні – 5,0%, інші – 3,0%; 

− за національністю: українців – 80,0%, 
росіян – 18,0%, іншої національності – 
2,0% . 
Згідно  з  вищенаведеним ,  можна 

проаналізувати наступну ситуацію. Серед 
опи т а ни х  н а й б і л ьшою  а к т и в н і с тю 
характеризуються за віковою ознакою доросле 
населення (в середньому 67,0%), що 
пояснюється “радянським” вихованням, і варто 
зазначити, що ідеологічно ця вікова група 
зорієнтована на неспроможність КПУ змінити 
політичну ситуацію (в середньому 3,0%), але 
10,0% громадян похилого віку не втратили 
надію на реалізацію своїх можливостей КПУ; 
розвиток подій навколо смерті Г.Гонгадзе не дає 
змоги й Народному блоку В.Литвина підвищити 
результати (4,0%); приблизно така ж ситуація 
навколо партії Президента (5,0%); пріоритети 
доросле населення віддає Партії регіонів, що 
визначається, як уже зазначалося вище, 

регіональними особливостями політичної 
культури громадян Півдня. 

Неабиякою активністю вирізняється 
молодь – 62,1% (особливо студентська – 65,0%), 
серед якої в середньому лише 2,0% не 
голосуватимуть. Саме молодь, яка була 
акумулятором перетворень під час виборів 2004 
року, відчуваючи незадоволення результатом, 
прагне змінити панівну верхівку в державі (Блок 
“Наша Україна” – 10,9%, Блок Ю.Тимошенко – 
11,6% , Партія регіонів – 33,3%). 

На думку автора, доцільно здійснити аналіз і 
у виборі за соціальною приналежністю, де 
склалася цікава ситуація навколо наступних груп. 

Робітники, які складають більшість серед 
населення м.Миколаєва і серед яких 70,1% 
братимуть участь у виборах, 44,1 % голосів 
віддадуть за Партію регіонів (така ж тенденція 
спостерігалася на виборах 2004 року) і лише в 
середньому по 8,0% – за Блок “Наша Україна” 
та Блок Ю.Тимошенко. 

Керівники різних рівнів узагалі не будуть 
голосувати за провладні партії (Блок 
Ю.Тимошенко – 16,7%, Партія регіонів – 44,4%, 
Блок Н.Вітренко – 5,6%). Подібна ситуація 
спостерігається серед безробітних, яким за рік 
повноважень новий уряд не зміг забезпечити 
робочі місця або позбавив їх (Блок 
Ю.Тимошенко –18,5%, Партія регіонів – 29,6%, 
Блок Н.Вітренко – 7,4%). Серед інших груп 
інтрига у виборі розділяється серед Партії 
регіонів та Блоку Ю.Тимошенко. 

Щодо національної належності, то 
найнижчий рівень активності спостерігається 
саме серед українців (64,0%), голоси яких 
розділилися таким чином: Блок “Наша Україна” 
– 7,8%, Блок Ю.Тимошенко – 10,8%, Партія 
регіонів – 39,3%,  Блок  Н.Вітренко – 5,3%. 
Росіяни ж віддали  перевагу партії 
проросійського спрямування  (Партія регіонів – 
42,6%). Населення  інших національностей 
також віддає перевагу партіям  опозиційного  
спрямування (Партія регіонів – 37,5%, Блок 
Н.Вітренко – 16,7%), що, на думку автора, є 
результатом прагнення вирішити мовні та 
релігійні суперечки. 

Таким чином, результати дослідження 
вказують на низький рівень громадянськості та 
переважно перехідну і деструктивну модель 
особистісних тенденцій громадян м.Миколаєва. Це 
визначається рівнем матеріального становища, на 

Література 

1. Політологічний енциклопедичний словник за ред. 
Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка . – К.: 
“Генеза”, 2004. – С. 122.  

2. Руссо Жан Жак. Об Общественном договоре, или 
Принципы политического права. Трактаты. – М., 
1969. – С. 162. 

3. Кухта Б. Основи політичної науки: Курс лекцій. Ч.3: 
Політична свідомість і культура / Б.Кухта, 

Л.Климанська, А.Романюк та ін. – Львів: Кальварія, 
1998. – 556 с. 

4. Ярошенко В.М. Актуальність  формування 
громадянськості в Україні. Науково – теоретичний і 
громадсько-політичний альманах // “Грані” Зб. наук. 
праць. – Вип. 3 (11). – Дніпропетровськ, 2000, травень-
червень. – С. 99-101. 


