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МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ: 
СВІТОГЛЯДНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПОШУКИ ВЕКТОРІВ ДІЙ 

 
Новітня українська політика справляє враження неоднозначне й тривожне. Її 

невиразність, непослідовність, концептуально-орієнтаційна розмитість і невибагливість 

протягом останнього десятиліття набули майже хрестоматійних ознак, а непатріотичність і 

упослідженість сучасної політичної еліти України завдяки своєму майже легендарному 

трагікомізму ведуть успішну конкурентну боротьбу за першість з традиційними 

анекдотичними темами. 

Принагідно зауважимо, що такий кепський стан справ з політичним (політологічним) 

праксисом у 90-х роках був настільки послідовним у своїй феноменології (себто у виявах на 

рівні суспільного буття), що сучасний невизначено-притлумлений status quo в сфері 

прикладного застосування політичного мистецтва майже не викликає спроб динамізації, 

оптимізації і т.ін. Це не лише прикро з точки зору громадянської гідності чи суто людських, 

глибинно гуманітарних сентиментів – це небезпечно для перспектив українського 

суспільства в цілому. 

До таких висновків спонукає не лише сумління й відповідальність суб’єкта 

суспільних взаємин, а й новітнє поглиблене розуміння субординації, детермінації та 

взаємозалежності між такими соціальними явищами, котрі кільканадцять років тому 

називали базисом і надбудовою. Сучасний фактологічний масив не просто наполягає на 

корекції деяких смислових наголосів та розділових знаків – він вочевидь вимагає перегляду 

концептуальних, засадничих принципів співвідношення між матеріально-виробничими та 

духовно-ідеологічними аспектами функціонування суспільства. Йдеться про те, що на 

початку третього тисячоліття залишається все менше підстав, аби стверджувати, нібито 

духовне, культурне й політичне життя соціуму жорстко обумовлені економічним підґрунтям. 

На все більше неприйняття наражається теза про те, що соціальним підмурівком є саме 

господарсько-економічний сегмент суспільного буття. І все частіше доводиться чути дотепні 

репризи, мовляв, невже для того, аби спростувати істматівський концептуалізм, необхідно в 

якості експерименту цілковито зруйнувати в якомусь суспільстві його господарсько-



економічну складову? – якщо так, то Україна не найгірший претендент на роль об’єкта 

експерименту. 

На перший погляд може здатися, ніби наведений приклад інтелектуальної грайливості 

масової свідомості занадто просякнутий чорним гумором, однак визнаємо: як спрямованість, 

так і весь алгоритм зацікавлень суспільної думки за мірою об’єктивності майже не 

поступаються закону земного тяжіння, а це означає, що вони формуються не в результаті 

якихось суб’єктивних вподобань окремих індивідів, а внаслідок об’єктивних вимог 

суспільного функціонування. Якраз ці вимоги – а не похмурий гумор деяких циніків – 

визначають, актуалізують і задають інтенсивність уваги суспільної думки до того чи іншого 

фактора соціального буття. 

Зрештою, є ще один висновок, який зі світоглядно-політологічної точки зору варто 

визнати навіть більш важливим і повчальним. Йдеться про семантичну невідповідність 

понять базис і надбудова тим явищам суспільного функціонування, що їм відповідають за 

колишніми дефініціями. А відтак можна стверджувати про непридатність цього понятійного 

каркасу для відтворення й висвітлення закономірностей та сутнісних параметрів соціального 

буття. 

Сьогодні людство має в своєму розпорядженні безліч прикладів визначальної для 

суспільного поступу ролі світоглядно-орієнтаційних, аксиологічних, етичних та інших 

факторів, які стійко асоціюються не з базисом, а якраз з надбудовою. Будемо коректнішими й 

педантичнішими: цих прикладів надто багато, аби їх, по-перше, ігнорувати, а по-друге, 

продовжувати вважати явища надбудовного штибу похідними від базисних – господарсько-

економічних факторів суспільного буття. 

Чи не найяскравішим прикладом наочної переконливості й самоочевидності 

вирішального значення ідейно-духовних чинників стало набуття єврейським народом 

державного суверенітету. Проти євреїв ополчились всі закони історичного матеріалізму: 

будучи розсіяними по всьому світу, іудеї не мали власних базисних точок опори, а були 

залежні від інших; по відношенню до себе вони зазнали неймовірних утисків і зловживань; 

нарешті, вони прагнули суверенізуватись у цілковито ворожому арабському оточенні. І, тим 

не менше, євреї своєї мети – мати власну державу – досягли. Досягли, бо вірили в мету і в 

себе, розуміли, що тільки дух самопосвяти спільній справі й практика взаємопідтримки й 

жорсткого корпоративізму дозволяє не лише вижити в чужорідному суспільному організмі, а 

й вибудовувати оптимістичні плани на майбутнє. 

В масовій свідомості глибоко вкорінене хибне уявлення про єврейство як про етнічну 

спільноту, котра асоціюється винятково з матеріально-меркантильними концептами. 

Насправді ж євреї – рафіновані ідеалісти: вони поставили на службу своїй Ідеї всі мислимі й 



немислимі матеріальні (господарсько-економічні) важелі, а також не зловживали 

варваристичним егоцентризмом, інтерпретуючи своє життя як невід’ємну складову частину 

велетенського іудейського космізму, де кожен нащадок Мойсея – лише цеглинка, однак 

кожна цеглинка – що називається, до діла, бо без неї може не встояти й Стіна Плачу. 

Українству, на жаль, не вдалося витворити настільки ж продуктивного ціннісно-

світоглядного перспективізму, на який спромоглися євреї. Причини різні. А ще – їх надто 

багато, аби спробувати похапцем їх відтворити. Тож будемо задля економії часу й паперу 

сприймати це просто як даність. Принаймні, такий підхід не суперечить принципу наукової 

коректності. 

Українство заплатило за світоглядно-орієнтаційну, ціннісну та сенсожиттєву 

невиробленість грандіозну ціну: фактично всі людські й культурно-цивілізаційні втрати від 

часів монголо-татарської навали й до сучасної пори в той чи інший спосіб виявились 

результатом якраз недостатньої світоглядно-вольової акцентованості. Якби не так, то князі 

України-Руси знайшли б між собою спільну мову й убезпечили б державу від масакрування 

її кочівниками; якби не так, то гетьмани часів козаччини боролися б не за примарні привілеї 

та вольності, а за повноцінну державність; якби не так, то Грушевський з Винниченком 

покладалися б не так на підступні "всесвітні перспективи соціалізму", як на власні голови й 

руки, на прагнення власного народу. 

Українство отримало державу фактично з ласки Божої. Ймовірно, Господь просто 

змилостивився над трагічною долею нашого народу, дозволивши йому суверенізуватись у 

формі окремішнього державного утворення без крові, без війн і революцій. Однак часто-

густо чомусь складається враження, ніби значна частина представників як влади, так і народу 

сприймають божественне провидіння як божественне покарання. Поважний сегмент 

суспільства так і не може допетрати, навіщо ця державність і що з нею робити. В пам’яті 

виринає італійська мудрість про те, як до рук мавпи потрапила дорогоцінна флейта. Як ви 

думаєте, де саме вірогідний попередник людини застосував вишуканий інструмент? 

Правильно: він призвичаїв флейту для збивання кокосів з пальми. Висновок повчальний і 

застережливий одночасно: якщо суспільство загалом не знає призначення якогось 

інструменту (в даному випадку – інструменту держави), але інструмент продовжує 

залишатись в обігу, то це може означати одне-єдине – якась частина суспільства знайшла-

таки застосування цьому інструменту, – от тільки біда в тім, що зазначене застосування, як 

правило, підганяється винятково під особисті чи вузько-корпоративні потреби, а за своєю 

ефективністю мало чим відрізняється від спроб збивання кокосів флейтою. 

Зрештою, тим, хто обстоює не загальнодержавні, а корпоративні – регіональні, 

галузеві чи міжособистісні – інтереси, байдуже, який вигляд вони мають збоку: чи мавпи з 



флейтою, чи бегемота з контрабасом; вони давно і з легкою душею розпрощалися з 

антикваріатом совісті й нині мають перед собою одну-єдину мету – досягнення омріяних 

рубежів у сходженні до вершин влади, у накопиченні матеріальних цінностей, у поборюванні 

конкурентів і т.п. 

Що характерно, ви нізащо не дізнаєтесь про мету такої одержимості. І не тому, що 

вона засекречена, – її просто не існує. Натомість має місце якесь параноїдальне 

самонавіювання, котре за своїм практичним вислідом не лише не узгоджується з глибинними 

інтересами суспільства в цілому, а й частіше за все категорично протистоїть їм. Як зауважив 

Степан Хмара, "корумповано-криміналізована влада і кримінальні олігархи (а в Україні всі 

олігархи кримінальні) є найбільшою загрозою для національної безпеки, для суверенітету 

держави та існування української нації" [1]. Можливо, Степан Ількович і передав куті меду, 

однак це не так і важливо. Куди важливіше, що не було жодного позову до суду на предмет 

наклепу, образи чи підриву ділової репутації. То що – все це правда? Чи, може, українські 

олігархи (перепрошую, олігархи України) зметикували в той спосіб, що їм просто буде 

вигідніше не поливати судовим світлом свою затемнену діяльність. Як любив 

висловлюватись один колумбійський наркобарон, ми – люди скромні, нам реклама ні до чого. 

Що правда, то правда. 

У загальних рисах ми з’ясували причинно-наслідкову обумовленість аморфності, 

неструктурованості й невибагливості політичних, світоглядних, аксіологічних і 

сенсожиттєвих претензій українства. Генеалогія та історіософія зазначеної хвороби цілком 

зрозумілі – на рівні суспільної свідомості вони не викликають різнополюсних тлумачень. 

Однак напрошується запитання щодо сучасності: чому роки державного унезалежнення не 

були проілюстровані величними зразками в сфері духу – незалежно від того, про що саме 

йдеться: про етику, філософію, літературу, мистецтво чи політику. Між іншим, політика на 

загальному тлі виглядає найбільш блідо: якщо у філософів та літераторів затяжні періоди 

стагнації інколи переривались інтелектуально-вольовими вибухами, то політики останніми 

роками примудрялись послідовно й неухильно тиражувати щось воістину жахливе в своїй 

самоочевидній непереконливості й непотрібності – висловлюючись у термінах російської 

мови, "ни уму, ни сердцу". 

Список причин цього кепського наслідку не обмежується одним десятком пунктів. 

Хоча з наукової точки зору важливим є не стільки їхній статистичний облік і педантичний 

перелік, скільки виокремлення головних, визначальних аспектів кожного явища, процесу чи 

тенденції. Під цим кутом зору висловлю тверде переконання: млявість і примітивізм 

сучасної української політики обумовлені, по-перше, не найліпшою історичною 

спадкоємністю, а по-друге, недостатньою вольовою налаштованістю теперішнього 



істеблішменту на предмет політичної проблематики, неготовністю (а часом і відвертим 

небажанням) перевести суспільно значиму проблематику на особистісний операціоністський 

рівень, себто вживати знеосіблено-абстрактно-відчужені соціальні афекти в площину 

конкретно-особистого життя. 

Якщо зі спадкоємністю уже нічого не вдієш (маємо те, що маємо), то рівень вольової 

налаштованості провідної верстви щодо больових точок соціального життя до числа 

констант не належить, а тому цілком підлягає коригуванню: нарощуванню, посиленню, 

поглибленню тощо. Проблемність вимальовується на стадії відповіді на запитання, в який 

спосіб досягти піднесення рівня громадянського (загальнонаціонального) сумління тих, хто 

стирає свої підошви об коридори влади. Що ж до гіпотетичної можливості досягнення 

динамічного суспільного поступу внаслідок потужної ініціативи знизу, себто із середовища 

широких народних мас, то слід одразу внести елемент протверезіння: такий сценарій не має 

нічого спільного з реальними перспективами, позаяк провідна верства, що досягла своїх 

владних вершин внаслідок більш-менш демократичних виборів, якраз і є 

середньостатистичним втіленням ментального, духовного, вольового й етичного рівня 

соціуму. І оскільки запустити в дію механізм поглибленого сумління й відповідальності 

кількох десятків-сотень представників влади незрівнянно легше, ніж довести до ладу 

аналогічну процедуру з мільйонами пересічних громадян, то відповідь на запитання: до 

якого важеля слід першочергово докладати зусилля? – є очевидною. 

Відтак на порядок денний виходить проблема якості сучасної української еліти 

(незалежно від профілю), її відповідності, адекватності, автентичності й співзвучності тим 

вимогам, що покладені на неї часом. Оскільки з’ясувати в кількох рядках (на жаль, кожна 

публікація має свої ліміти, вимоги до величини тексту), в який спосіб зазначена 

проблематика розв’язується оптимально, було б насправді неприпустимим нахабством, то 

можливість таку відкинемо одразу. От що не суперечитиме усталеним канонам наукового 

дискурсу – так це констатація деяких опорних у концептуальному сенсі постулатів, а саме: 

доти, доки суспільство не виробить дієвого механізму ротації своєї еліти на підставі 

кращості (не пересічності чи середньостатистичності), воно так і не набуде 

самовідтворюваних кондицій динамічного цивілізаційного поступу, котрі, в свою чергу, є 

жаданими й оптативними для кожного соціуму. 

Кепська історична спадкоємність української еліти і кричущий дефіцит 

громадянського сумління в її середовищі з політологічної точки зору мають найважливіше 

значення. Наступним кроком має стати спроба відповіді на запитання: що робити далі? 

Правдоподібно, відповідь буде більш переконливою й вичерпною, якщо її сформулювати, 

виходячи з висновків якнайповнішого аналізу всього комплексу характерних особливостей, 



дотичних до нашої проблематики. 

З-поміж аргументів, котрі використовуються для ілюстрації непричетності сучасного 

українського істеблішменту до тієї маячні, що має місце в орієнтаційно-перспективістській 

галузі, виділяється той, котрий твердить, буцімто ідейно-теоретична сфера – це результат 

колективних зусиль усього соціуму, а провідна верства лише оформляє, структуризує 

наслідки цих зусиль, вкладає їх у семантично привабливі формули. 

Доводиться констатувати, що такий підхід має багато спільного з популізмом, однак 

мало узгоджується з реальним буттям реального суспільства. Адже родове покликання й 

суспільне призначення еліти полягає не в озвученні і не в трансляції найпоширеніших 

стереотипів та алгоритмів мислення масової свідомості – з цим завданням цілком може 

впоратись якийсь комп’ютерний різновид штучного інтелекту. Завданням еліти є 

формулювання тих ідейних, духовних, етичних, аксіологічних і загалом сенсожиттєвих 

позицій, котрі стануть для людини надійними точками життєвої опори й допоможуть 

подолати страх і горе, зневіру й розпач, афект і втому. Фактично йдеться про творення 

своєрідного суспільно-політичного Євангелія, тієї спасенної благої вісті, що запліднює 

людське буття метою, заради якої варто жити, і ідеалами, заради яких варто померти. 

Ще один аргумент адвокатури безвідповідальної квазіеліти твердить, ніби 

визначальною причиною аморфності й невизначеності сучасної української політики є 

недостатній рівень гомогенності українського суспільства з приводу економічної, 

геополітично-орієнтаційної й загалом ціннісно-світоглядної проблематики. Такий підхід 

також підмінює сутнісні параметри суті справи, щоправда, робить це більш витончено, ніж у 

випадку з популістською тезою про доцільність сприяти впровадженню в життя лише 

найбільш "рейтингових" побажань мас. Річ у тім, що визначальні напрямки суспільного 

розвитку справді не мають одностайної підтримки народу, а навпаки, розколюють єдиний 

соціальний організм демаркаційними лініями на "так" і "ні". Однак це не означає, що 

суспільна еліта, а конкретніше – політичний істеблішмент – не повинні братися за холодну 

воду контрадиційної проблематики. По-перше, цілковита одностайність – це взагалі атрибут 

не суспільного буття, а небуття могилок, і ми не впевнені, що цвинтарна тиша приємніша і 

політично прийнятніша, ніж суспільний гомін. По-друге, ідентифікувавши себе з певним, 

хоч і контраверсійним, однак визначальним для розгортання соціуму в часі й просторі, 

напрямком розвитку, політик (політолог) повинен докласти максимальних зусиль, аби 

згладити суспільні протиріччя, переконати опонентів в оптимальності саме такого, а не 

іншого вектора розвитку. Відтак, ще одним призначенням еліти є підтримання в суспільстві 

клімату гармонійного співжиття різних за ціннісно-світоглядними орієнтаціями сегментів 

соціуму. Це – вимога не лише професійної етики, а й здорового глузду. 



Треба визнати, що варіантів соціокультурного та геополітично-орієнтаційного 

розвитку України не бракує: їх у величезній кількості тиражують політики й політологи, 

управлінці й соціологи, хатні робітниці й філософи. Однак є одне "але": розвиток як наслідок 

усвідомлених і цілеспрямованих кроків сьогодні є неможливим, оскільки відсутня рельєфна 

суспільно значима й суспільно корисна цілеспрямованість сучасного політичного 

істеблішменту, що, в свою чергу, є результатом несформованості визначальних ціннісних, 

світоглядних, геополітичних та інших самоідентифікаційних ознак як у політичної еліти 

України, так і в переважної більшості народу. 

Сучасна періодика оперує великою кількістю публікацій, які слушно привертають 

увагу, наприклад, до необхідності "змінити один з вихідних концептуальних постулатів 

формування української державності, помінявши етнічний принцип національної 

самоідентифікації громадян України на державно-територіальний” [2]. Однак маємо 

тверезо оцінювати стан справ: спроби забезпечити самоідентифікацію не за етнічним, а за 

будь-яким іншим принципом об’єктивно складніші, відтак вимагають уваги, наполегливості 

й переконливості з боку державних інститутів і влади в цілому. Реалії ж суспільно-

політичного буття сучасної України мають надто мало спільного із зазначеними вимогами; 

вони виносять сумний вердикт: політичний істеблішмент останнього десятиліття за 

незначними винятками із загального правила хронічно зловживає нестачею совісного й 

відповідального сповнення своїх обов’язків. Провідна верства, в яку за недоречною іронією 

долі були рекрутовані на загал опосереднені й упосліджені персоналії, так і не дозріла до 

державного життя. За цих обставин воістину питанням життя чи смертні стає з’ясування 

сакраментального: як жити і що робити народу, еліта якого, не маючи ні природних 

здібностей, ні волі й бажання, ніяк не виведе зі світоглядних та ціннісно-орієнтаційних 

манівців. Особистісний формат сучасної ситуативної квазіеліти настільки мізерний, що її 

представники навіть не наважуються поділитися з народом власними сенсожиттєвими 

переконаннями – настільки ті заземлені, безбарвні й нікчемні. 

Для України це справжня біда. І коли в контексті принципового й категоричного 

небажання української влади формулювати навіть найбільш загальні, аморфні й абстрактні 

цінності, заради яких суспільне життя стає вартим того, щоб його прожити, з’являються 

книжечки під назвою, наприклад, М. Розумного "Політичний вибір України", то вони 

сприймаються дещо дратівливо. В контексті теперішніх залізобетонних реалій суспільно-

політичного буття подібні заголовки одразу займають місце в компанії таких же цікавих, але 

безпредметних розумувань, як, наприклад, запитання "чи є життя на Марсі?" Цей феномен 

інтелектуального доробку віртуального штибу можна виправдати хіба в той спосіб, що 

цілковита відсутність будь-якого вибору є також своєрідним вибором. Щоправда, 



присвячувати обіграванню такого каламбуру цілу монографію не надто розсудливо й 

доречно – папір доцільно витрачати все ж заощадливіше. Адже, як відомо, одне з основних 

правил теорії ігор вимагає: граючи не перегравай, бо хто переграє, той програє. 

Політичні рішення мають не лише власне політичну (політологічну) аргументацію і 

артикуляцію. Їх можна і треба розглядати й крізь призму довгої низки інших мотивацій, як 

то: аксіологічної, світоглядної, телеологічної, етичної, геополітично-орієнтаційної тощо. 

Сформулюємо сутність зазначеної проблематики ще рельєфніше і категоричніше: прийняти 

важливе (концептуальне) рішення правильно, ігноруючи інші суспільно значимі вимоги, 

вочевидь малоймовірно. Хоча, здається, для сучасного українського істеблішменту наведені 

засадничі вимоги політологічної доцільності є вже ментальним "перебором" – наша 

політична й господарська еліти роками не можуть "переварити" й значно примітивніші 

постулати політичної науки. Та що говорити, якщо ігнорування й бравада зневаги владно-

управлінського середовища до наукової думки вже стали притчею во язицех. Від цих 

розмірковувань сумно й незатишно, зрештою, позаяк вони стосуються детермінаційних, 

визначальних реалій політичного буття, то думати про них треба і, по можливості, – всією 

громадою. 

Під сучасну пору на Заході великою популярністю користується так звана 

інтегральна політологічна концептуалістика. Вона обстоює точку зору, згідно з якою теорію 

і практику певного неповного суспільства доцільно сприймати як інтеграл, гомогенний 

моноліт. Себто вести мову про відмінність якихось складових цього моноліту, наприклад, 

політики внутрішньої та зовнішньої, або ж промислової та екологічної, недоречно з огляду 

на ту обставину, що вся політика вибудувана на певних ціннісно-світоглядно-орієнтаційних 

пріоритетах, концептах, екзистенціалах і т.ін., а тому є уніфікованою і прогнозованою. Хоч 

парадигма політичного інтегралу й справляє враження своєю послідовністю та логікою 

викладення думки, все-таки її постулати є продуктивними лише в тих суспільствах, 

політична система яких має давню й еволюціоністську історію становлення. Для решти 

суспільств зазвичай притаманні значні ціннісно-орієнтаційні відмінності між окремими 

сегментами формально єдиного спектра політичного праксису. Причиною такого феномену є 

і загальна владно-управлінська "невідцентрованість" політики, і банальна відсутність отих 

ціннісно-світоглядно-орієнтаційних опорних позицій, усталених на рівні хоча б коридорів 

влади. Не важко зрозуміти, що Україна належить до другої групи країн; їхні ідентифікаційні 

ознаки цілком поширюються і на неї. Під цим кутом зору в умовах України виокремлювати 

із загальної політичної площини відносно сепаратні сегменти є справою доцільною і навіть 

повчальною. 

Особливо це стосується визначальних, знакових сегментів сучасної української 



політики. До них належать геополітично-орієнтаційний і внутрішньо-економічний сегменти. 

Зрештою, стагнація і відсутність реального поступу в цих сферах призвели до того, що до 

тандему лідерів усе більше наближається інтегристсько-глобалістська проблематика (ідеї 

спільних господарсько-економічних, митних, інформаційних, військових та інших 

перспектив). 

Геополітично-орієнтаційні спроби українського політикуму, здається, виглядають 

найбільш непереконливо з-поміж інших галузей політичного буття. Так, за весь час 

державного унезалежнення України з’явилося лише декілька глибоких та відповідально-

концептуальних статей і одна монографія з питань перспективістських геополітичних 

орієнтацій Української держави [3]. Власне, не були сформовані (сформульовані) й самі 

критерії глибини. На сьогодні вони зустрічаються хіба що у вигляді химерно-інтуїтивно-

міфологізованих атрибутів окремих індивідуальних свідомостей, але аж ніяк не канонів 

загальносуспільної ваги. 

Єдине, що породила гора багатовікового трагічного геополітичного досвіду України, 

так це мишу "пріоритетів", "стратегічних партнерів" чи ще що-небудь у тому дусі. Причому, 

оскільки пріоритетними стають десятки (!) напрямків, а до числа стратегічних партнерів 

входять уже держави екваторіальної Африки, то маємо зауважити: навіть якщо це і гумор, то 

він вочевидь позбавлений смаку. Якщо ж курйози такого штибу тиражуються серйозно, то 

справи України ще гірші. 

От як, наприклад, розуміти такі рядки: "Ключовою проблемою утвердження України 

на міжнародній арені є побудова відносин України поміж Росією і Європою, що 

об’єднуються" [4]. Не знаю, чи намагався автор цих рядків сказати нове слово в політології, 

однак бунт у семантиці, в смислотворенні він здійснив, адже дотепер відносини можна було 

вибудовувати лише "з" кимось, нині ж, як з’ясувалося зі слів Клинченка О.В., їх можна 

формувати ще й "поміж" кимось. От якби ще дізнатись, що це означає!.. 

Чи от, наприклад, ще одна спроба мозкового штурму: "Монополюсність світу не може 

існувати протягом тривалого часу: домінантне становище однієї держави об’єктивно 

проявиться у прагненні реалізації односторонніх дій без урахування інтересів інших 

спільнот, що, у свою чергу, викликатиме намагання відтворити певний баланс" [5]. З того 

темпо-ритму, якого надав даному відтинку тексту автор, випливає, що йдеться про щось 

надзвичайно зрозуміле і, я сказав би, самоочевидне. Знаєте, є такий методичний прийом: під 

час написання наукової статті блоки евристичної, неоднозначної і контраверсійної 

інформації "закільцьовують", підсумовують певними телеологічними й ціннісно-

орієнтаційними аксіомами чи навіть трюїзмами. Не суть навіть важливо, щоб ця резюмуюча 

банальщина була вельми доречною, – головне, щоб вона була. Цим вона створить стійку 



ілюзію, буцімто всі попередні суперечливі твердження є не так суперечливими, як мудрими 

й геніальними (пам’ятаєте: все геніальне – просте). 

Однак у даному випадку почуття реальності авторові зрадило, і його одне неповне 

речення породило аж кільканадцять принципових і навіть концептуальних запитань. Ось 

лише деякі з них: а) у кого фактор монополюсності світу має викликати "намагання 

відтворити певний баланс"? б) у тих, хто мав цей баланс 20 років тому чи, може, у тих, хто 

належав до суб’єктів всесвітнього геополітичного балансування 120 чи 220 років тому? в) що 

таке взагалі "певний баланс" і в яких одиницях його вимірюють? г) чи достатнє "намагання 

відтворити певний баланс" для того, щоб отой міфологічно-містичний "баланс" таки був 

відтворений? д) невже "дії без урахування інтересів інших спільнот" є винятково 

результатом "домінантного становища однієї держави"? е) чи справді домінантне становище 

двох, трьох або навіть десятьох держав забезпечили б урахування інтересів усіх спільнот? є) 

нарешті, які фактологічні підстави існують для твердження, нібито "монополюсність світу не 

може існувати протягом тривалого часу"? 

Ще однією з вагомих проблем формування й утвердження властиво української 

політики впродовж останнього десятиліття залишається світоглядна, ціннісна й 

геополітично-орієнтаційна невиробленість практичної (activa) частини політичної ойкумени. 

Ця самоідентифікаційна розгубленість не може бути вповні компенсована визначеністю й 

переконливістю позицій представників теоретичної, або ж споглядальної (speculativa), 

політики, себто політологів. 

Зрештою, сказати, що політологічна думка України цілковито визначилась зі 

світоглядно-аксіологічними, геополітично- й цивілізаційно-орієнтаційними вподобаннями, 

означало б добряче погрішити проти істини. В основному, політологи розшаровані поміж 

двома позиціями: орієнтацією на Захід і відстоюванням необхідності проміжної – між 

Заходом та Росією – позиції. Прихильники західної моделі розвитку України наполягають на 

факторі перспективізму такого вибору: на досягненні в недалекому майбутньому західних 

стандартів життя, демократичних норм і свобод особистості. Хоча, як правило, на рівень 

титульного аргументу виноситься дещо інший – цивілізаційний – фактор спорідненості 

українського і європейського світосприйняття: “За своїми історико-культурними, 

ментальними джерелами Україна завжди належала до Європи” [6]. Чи от ще: "Європейський 

вибір – це єдиний прийнятний шлях магістрального розвитку України, що відповідає її 

національним інтересам, волевиявленню народу, який прагне, врешті, повернутися до 

європейської спільноти, надійно забезпечити своє майбутнє у єдиній демократичній і 

процвітаючій Європі. Він є логічним і безальтернативним результатом процесу утвердження 

незалежності нашої держави, формування її зовнішньополітичного курсу" [7]. 



Як не дивно, представники іншої – проміжної між Заходом та Росією – цивілізаційно-

геополітичної позиції також наголошують саме на перспективізмі своєї позиції. Ключем до 

з’ясування міри правдоподібності "серединної" політологічної парадигми є усвідомлення 

факту, що балансування між Сходом та Заходом для України буде виграшним лише в тому 

випадку, якщо і Схід, і Захід сприйматимуть такий геополітичний статус України не лише 

прийнятним, а й оптимальним для себе. Бо якщо хоча б одна з опорних точок балансу не 

вважатиме проміжний статус України оптимальним для себе (або підозрюватиме, що 

геополітичний суперник має з цього більший зиск), то мистецтво нейтралістського 

балансування одразу втрачає для України будь-який сенс, позаяк державу фактично ставлять 

ззовні перед вибором: або – або. За таких умов продовжувати робити вигляд, ніби нічого не 

сталося, означало б остаточно втратити почуття реальності. 

Таким чином, ми підбираємося до висновку, що теоретична конструкція 

геополітичного й культурно-цивілізаційного балансування України між Сходом та Заходом 

на практиці зіштовхується із надзвичайно великими – як у кількісному, так і в якісному 

плані – труднощами. Останні значною мірою непередбачувані, оскільки інспіруються ззовні, 

а тому їхня мотивація зазвичай подібна до terra incognita. З огляду на цю обставину 

суперечливі думки викликають, наприклад, такі твердження: "Бажаний для Заходу 

перехідний сценарій геополітичної ролі України передбачає здійснення нею "фінляндського 

зразка", тобто дотримання прозахідної орієнтації, досягнення політичної та економічної 

стабільності поряд із збереженням військового нейтралітету" [8]. Перше, що спадає на 

думку, – це бажання довідатися, з яких агентурних джерел автор отримав інформацію, ніби 

так званий "перехідний сценарій геополітичної ролі України" є "бажаним для Заходу"? Ця 

цікавість насправді непідробна, оскільки за даними, що є в нашому розпорядженні, Захід 

завжди волів бачити Київ поза межами впливу Москви [9], а найпростішою і 

найоб’єктивнішою формою реалізації такого завдання є якнайшвидша інкорпорація України 

в західну світоглядно-ціннісну, політичну, військову і т.п. систему життєдіяльності. 

В інших аспектах модуси переконання Сергія Толстова взагалі викликають 

заперечення. Зокрема, будь-які просторікування про нейтралітет можуть хіба дещо 

ретушувати російські впливи, латентний російський експансіонізм. Для цього існує багато 

причин і історичного, і географічного, і кадрово-агентурного, і господарсько-економічного 

виміру. Не розуміти це на Заході не можуть, а тому ніколи не віддадуть Україну на поталу 

отому "нейтралітету". Інша справа, що політичне керівництво України за часи державного 

унезалежнення так і не спромоглось ні у вольовому, ні в психологічному плані засвоїти 

західні стандарти світосприйняття і світоперетворення. В результаті держава зависла в сірій 

зоні тотальної непевності. 



Що стосується перспектив України на здійснення політики "фінляндського зразка", то 

це взагалі безперспективна споглядальна конструкція. Нагадаємо, як аналог береться 

Фінляндія часів холодної війни між Сходом і Заходом, через яку ворогуючі геополітичні 

блоки неафішовано спілкувалися між собою. Що ж до сучасної України, то ні Росія, ні Захід 

не бачать її посередником у взаєминах один з одним. І, що характерно, в найближчому 

майбутньому змін у цьому напрямку також не передбачається. 

Аби підвести риску під проміжною геополітичною парадигмою, зауважимо, що не 

бачимо ніяких вагомих і переконливих підстав декоратизувати балансування України між 

Сходом і Заходом епітетом "вимушене" [10]. По-перше, це елементарно не відповідає 

дійсності, а по-друге, такі епітети підступно транквілізують і так не надто зосереджену 

масову свідомість та громадянське сумління політичного істеблішменту, покликаного якраз 

сформулювати й утвердити конкретні напрямки руху (не балансування, а руху!) українського 

суспільства. 

Південно-східна геополітична орієнтація України хоч і має в середовищі політологів 

значно нижчий індекс привабливості, однак також покладається на фактор перспективізму. 

Як пише Борис Парахонський, "останніми роками рельєфно вимальовуються контури 

південно-східного вектора зовнішньої політики України. Він не обтяжений проблемами, на 

які наражається Україна у відносинах із Росією та Заходом, і в перспективі може посісти 

чільне місце в зовнішньополітичних орієнтаціях України. Активними діями на південно-

східному напрямку можна суттєво поліпшити міжнародну репутацію України" [11]. Загалом 

з автором можна погодитися: південно-східний вектор зовнішньої політики України не 

обтяжений проблемами, притаманними нашим стосункам з Росією та Заходом. Однак це 

зовсім не означає, що стосунки України з державами Закавказзя, Туреччиною, Іраном чи 

Пакистаном взагалі позбавлені проблем. Йдеться лише про морфологічні та синтаксичні 

відмінності таких проблем. І ще треба прискіпливо зважити, які проблеми легше звалити собі 

на плечі. 

Ми також не думаємо, що Борис Парахонський може надати переконливу 

аргументацію своєї тези, нібито "активними діями на південно-східному напрямку можна 

суттєво поліпшити міжнародну репутацію України". Для нас, наприклад, очевидно, що 

активні дії України в прикаспійському регіоні та в Середній Азії викличуть і в Росії, і на 

Заході лише додаткове роздратування й підозри. Здається, це не надто узгоджується з 

очікуваним "суттєвим поліпшенням міжнародної репутації України." 

Коли ж автор в якості аргументу твердить, що "суспільство отримає гнучкішу 

конфігурацію зовнішніх орієнтацій замість теперішньої біполярної" [12], то виникає підозра, 

що він дещо сплутав функції науковця-політолога та психотерапевта. Можливо, 



моделювання нових векторів зовнішньої політики дещо й зніме гостроту біполярних 

перспектив, однак чи вирішить це проблему? І чи може воно взагалі претендувати на роль 

наукового аргументу? 

У тому випадку, коли автор наполягає, що "активність на південно-східному напрямку 

дасть Україні змогу уникнути біполярного протистояння" [13], одразу виникає бажання 

категорично не погодитись. Адже навіть якщо й припустити, ніби біполярне протистояння 

буде подолане, то чи не виникне натомість протистояння, наприклад, триполярне? І чи не 

приведе це пошуки Україною геополітичної самоідентифікації у фазу хронічних медитацій? 

Хворобливих, малопродуктивних і цілковито відірваних від життєвих реалій. 

Нарешті, четвертим різновидом геополітичних вподобань політологів України 

продовжує залишатись проросійський напрямок зовнішньої політики. На відміну від трьох 

попередніх орієнтаційних парадигм, східний вектор покладається в своїй аргументації не на 

перспективізм, а на потреби сьогодення. Прихильники проросійських геополітичних 

конструкцій повсякчас наголошують на високому рівні взаємної інтегрованості економік, 

господарських комплексів, виробничих стандартів тощо. Загалом такі ілюстрації 

відповідають дійсності, констатуючи певну даність. Та чи можуть вони бути вирішальним 

аргументом на користь проросійського вектора зовнішньої політики України? 

Стверджувальний вердикт унеможливлює надто велика кількість "але". 

Першочергово, обґрунтовані сумніви викликає можливість України бути повноцінним 

і суверенним державним утворенням за умови проросійських ціннісно-цивілізаційних, 

господарсько-економічних та військово-політичних напрямків зовнішньої політики. Річ у 

тім, що з огляду на століття російської домінації в усіх сферах життя України перехід до 

справжнього державного усамостійнення українських теренів тільки й можливий як 

заперечення попереднього стану речей в політиці, в ціннісно-світоглядній орієнталістиці, в 

культурі й побуті тощо. Звичайно, повністю уневажнити й зректися вже майже архетипічних 

стереотипів історіософського штибу неможливо, однак заперечити їхню значущість і 

важливість для цивілізаційного поступу в тій чи іншій мірі треба, позаяк без цього ми не 

зможемо відрізати пуповину, що з’єднує Україну зі століттями російської деспотії. У цьому 

контексті будь-який елемент проросійської орієнталістики об’єктивно якщо не заблоковує, 

то щонайменше пригальмовує рух України в напрямку формування життєздатної 

самоідентифікаційної парадигми. Цікаво, що тільки проросійський вектор політики стоїть на 

заваді українському державному суверенітетові, світоглядній цілісності, автентичності й 

соборності – будь-які інші орієнтації (на Німеччину, США, Польщу чи навіть Туреччину) не 

містять у собі такої загрози. 

Самоідентифікаційний аспект є хоч і головним, однак аж ніяк не єдиним 



застереженням проти російської присутності в українській політиці, економіці й духовній 

сфері. Роки державної незалежності вже встигли збагатити нас повчальним досвідом 

необхідності зведення до мінімуму залежності від російських енергоносіїв, суміжних 

промислових підприємств тощо. Чого вартий лише факт продажу Росією Україні газу по 

ціні, вдвічі вищій за європейську! Подібність товарної номенклатури двох сусідніх держав 

також не перший рік "вилазить боком" Україні: достатньо згадати жорстке конкурентне 

протистояння на ринку зброї, де завдяки більш потужному політико-адміністративному 

ресурсу Москва раз-у-раз переходить дорогу Києву. Йдеться знову-таки про мільярди 

доларів – так що констатувати схожість, подібність чи навіть уніфікованість політико-

адміністративної та господарсько-економічної сфер ще зовсім не означає підтверджувати 

оптимальність такого status quo для становлення України як суверенного, потужного, 

демократичного і заможного державного утворення. 

Очевидно, зробити правильний і раціонально обґрунтований вибір на користь певної 

світоглядно-цивілізаційної орієнтації неможливо за відсутності переконливої методології 

такого вибору. Існує щонайменше два продуктивних методологічних підходи для визначення 

геополітичної, ціннісно-світоглядної та цивілізаційно-орієнтаційної доцільності. Їх можна 

класифікувати як внутрішній (інтровертний) та зовнішній (екстравертний). Внутрішній 

методологічний підхід передбачає першочергове з’ясування самоідентифікаційних ознак 

новітнього державного утворення. Вони інтерпретуються домінантними й базисними для 

подальшого визначення міри спорідненості з ними усіх імовірних векторів цивілізаційно-

геополітичної орієнтації. В результаті ієрархія зовнішньополітичних пріоритетів 

вибудовується в жорсткій відповідності до міри поєднуваності цих пріоритетів з виявленими 

базисними, визначальними самоідентифікаційними ознаками – чим спорідненість 

очевидніша, природніша й автентичніша, тим орієнтаційний вектор оптимальніший. 

Ілюстрацією внутрішнього (інтровертного) методологічного підходу для конкретизації 

зовнішньополітичної доцільності може стати, наприклад, така точка зору: "Заглиблюючись у 

сферу аналізу культурної самоідентифікації, ми переводимо дослідження з площини 

кон’юктурно-прагматичної у площину ціннісно-аксіологічну. Вона передбачає постійну 

увагу до особливого типу онтологічної інтуїції, яка задає висхідний імператив суспільного 

розвитку та визначає сенс національного буття в історії. А що найголовніше – такий підхід 

задає кінцеву мету і закладає розумні підвалини (міждержавних. – Авт.) відносин" [14]. 

Як на нашу думку, доволі вдалою з точки зору наукової продуктивності й 

перспективізму є рекомендація якнайшвидше "виявити місце і роль, які відводяться Україні в 

геополітичних концепціях інших держав. Адже самі ці фактори мають враховуватися при 

визначенні власних, українських орієнтирів у зовнішньополітичній діяльності, розробці 



стратегії і тактики взаємовідносин з іншими державами" [15]. Це – класичний зразок 

зовнішнього (екстравертного) методологічного підходу для визначення зовнішньополітичної 

доцільності. Він слушно зауважує, що віддавати перевагу якомусь орієнтаційному вектору 

лише на підставі його спорідненості із самоідентифікаційними ознаками суб’єкта вибору не 

завжди доцільно, позаяк останнє слово завжди за об’єктом вибору: якщо той відводить 

суб’єкту вибору в своїй системі політичних, світоглядних, економічних та інших координат 

місце, значно нижче рівня самооцінки суб’єкта вибору, то вибір на користь такого 

орієнтаційного напрямку (об’єкта вибору) є вочевидь хибним. 

Слід зауважити, що зазначені методологічні підходи можуть цілком 

взаємодоповнювати один одного. В таких випадках ми стаємо свідками воістину 

оптимального орієнтаційного вибору. Одначе у випадку, і якщо існують розбіжності в 

тлумаченні ситуації різними методами, – кожен з них, ясна річ, відстоює власну 

ефективність, заперечуючи і рішуче поборюючи дієздатність опонуючого методу. 

Правдоподібно, другим за значенням (після геополітично-орієнтаційного) є 

внутрішньо-економічний сегмент української політики. Зрозуміло, що у випадку фіаско на 

внутрішньо-економічному рівні будуть автоматично уневажнені решта знакових сегментів 

української політики, як, очевидно, і держава в цілому. Тож легковажити політикою 

економіки і господарювання вочевидь не варто. 

Якщо геополітично-орієнтаційна частина спектра української політики ще інколи 

виказує респект до логіки, послідовності й наукоподібності, то господарсько-економічна 

сфера повсякчас залишалась стихією тотальної ситуативності. В своєму функціонуванні за 

часи державного унезалежнення українська політика в галузі економіки, господарювання та 

соціального захисту не опиралася на жодну стійку концепцію чи парадигму, котра мала б 

універсальне або ж, принаймні, перспективне значення. Чим тільки не керувалася політика 

України в господарсько-економічній сфері – і невротичним бажанням отримати черговий 

кредит Заходу, і меланхолійним прагненням досягти відстрочки платежів по боргах, і 

готовністю розрахуватись за російський газ пакетами акцій конкурентоспроможних 

підприємств, авіаносцями, стратегічними бомбардувальниками тощо. Якщо ж копнути ще 

глибше, то фундаментальним прорахунком політики України в галузі економіки був хибний, 

безвідповідальний вибір форми господарювання. Замість того, щоб піти шляхом 

відтворювального господарювання, котре має на меті продукування конкурентоспроможних 

товарів, Київ в особі першочергово виконавчої влади закріпив у номінації фаворита 

привласнювальний метод господарювання, який не передбачає виробництво матеріальних 

цінностей, а покладається лише на збирання, відчуження, секвестрування і перерозподіл 

господарсько-економічного потенціалу держави. 



У результаті ефективність господарювання протягом попереднього десятиліття 

неухильно котилася донизу. Якщо в 1990 році 25,4 млн. працездатних громадян України 

виробили валового внутрішнього продукту в перерахунку на долари 278 млрд. і отримали за 

це зарплату в обсязі 114 млрд., то в 1998 році працювало на 6 млн. людей менше, 

внутрішнього валового продукту вироблено лише на 34 млрд., а нараховано заробітної плати 

8,7 млрд., з яких виплата близько 2 млрд. доларів була затримана на 3-12 місяців. Ці цифри 

містять у собі стисле пояснення і ефективності економічної політики, і перспективності 

господарювання в цілому, і ставлення влади до соціального захисту й до соціальної 

справедливості загалом. В 2003 році ВВП був біля 41 млрд. дол. США. 

Для чіткішого висвітлення останньої позиції нагадаємо, що за станом на 1 січня 1991 

року громадяни зберігали 84,3 млрд. рублів в ощадних касах і 10,8 – в установах держстраху 

та в облігаціях державних позик. У перерахунку на чинний на той час курс рубля по 

відношенню до долара це перевищувало 150 млрд. доларів. Те, що новітня влада 

самоусунулася від з’ясування перипетій історичної долі тих грошей, є не просто дивним, а 

неймовірним. Навіть якщо припустити, буцімто ніхто з українських можновладців не нагрів 

на цьому руки, якщо то була плата України за здобуття нею державності чи що-небудь у 

тому дусі, то чому про це не повідомити 50-мільйонний народ, у якого нібито влада 

перебуває на службі й на утриманні. Так цинічно й безвідповідально ігнорувати елементарні 

права й свободи громадян можуть лише в країні, котра насправді не позбулася рецидивів 

авторитарної деспотії. 

Важко не погодитися з точкою зору американських економістів К. Гедді й Б. Айнза, 

згідно з якою в Україні "створено особливий тип економіки – віртуальну, або уявну, яка 

ґрунтується на мовчазній згоді нехтувати такими ключовими параметрами, як ціни, обсяги 

продажу, розміри зарплати, рамки бюджету" [16]. 

Поки Україна не забезпечила себе власною сировиною в межах необхідних потреб, їй 

слід було б зайнятися розв’язанням проблеми диверсифікації, себто урізноманітнення 

сировинних потоків ззовні. Термін "диверсифікація", як правило, асоціюється з 

енергоносіями. І це справедливо, адже вони – найбільша стаття валютних видатків України. 

Однак диверсифікацію можна й треба тлумачити ширше – як визначальний принцип, 

становий хребет усієї торгівельно-економічної стратегії. Досить навести приклад, що за 

світовими стандартами 25% товарообігу з одним торгівельним партнером вважається 

критичною межею, за якою економічна безпека кожної держави опиняється під великим 

знаком сумніву. Принагідно зауважимо: на Росію припадає майже 50% українського 

товаропотоку. Як кажуть у таких випадках, нема нічого більш промовистого, ніж мовчазні 

цифри. 



Нарешті, чи не найголовнішою проблемою економічного піднесення залишається 

структурна перебудова економіки, покликана забезпечити розвиток тих галузей, які 

об’єктивно найперспективніші для українських умов. Йдеться, звичайно, не про умови, 

розрекламовані лобістами тих чи інших галузей, а про об’єктивні умови: клімат, сировинні 

ресурси, стан ґрунтів, освіти, професійної підготовки тощо. Непродуктивно й безглуздо 

прагнути цілковитого товарного самозабезпечення. Для того й існує міжнародний поділ 

праці, щоб кожна країна засвоїла і закріпила за собою ту товарну номенклатуру, 

продукування якої за її внутрішніх умов є найбільш ефективним, якісним і малозатратним. 

Лише Саудівська Аравія з її мільярдами нафтодоларів може собі дозволити гіперзбиткове 

вирощування пшениці в пустелі. Та не забуватимемо, що мотивація цього кроку не має 

нічого спільного з економічною доцільністю. Сучасна ж Україна не може собі дозволити 

розкіш неекономічної доцільності – хіба що мова йде про якісь вельми стратегічні чи 

екстраординарні випадки. 

Теперішня економічна ситуація, очевидно, не буде достатньо прозорою, якщо її хоча б 

стисло не розглянути з точки зору історичної генези. Так, на момент державного 

усамостійнення Україна мала справді хороші стартові можливості. Українські чорноземи 

могли прогодувати півсвіту, науково-технічний потенціал дозволяв виводити на 

навколоземну орбіту найсучасніші ракетоносії, а духовно-культурне надбання українського 

народу користувалося безперечним авторитетом у всьому світі. 

На жаль, нерішучість і непослідовність дій державного керівництва призвели до того, 

що потенціал був значною мірою розтриньканий, а надії на заможне життя змарновані. В той 

час, коли західні сусіди України вкладали гроші в сучасне наукоємке і безвідходне 

виробництво, у переробну промисловість і загалом у людський потенціал своїх держав, 

Україна проїдала закордонні позички, пасивно споглядала за розвалом виробничої сфери, по 

півроку не виплачувала заробітну плату висококваліфікованим інженерам, науковцям і 

діячам культури, виштовхуючи їх або за кордон, або на соціальне дно. 

Результати не примусили себе довго чекати: по більш ніж десяти роках незалежності 

валовий національний продукт України продовжує зростати надто повільно, зовнішні 

інвестиції практично повністю зійшли нанівець, реальне безробіття сягнуло двозначної 

цифри у відсотках, а життєвий рівень поставив на межу голодної смерті бодай не третину 

населення держави. 

З перших років унезалежнення Україна так чи інакше пов’язувала свої надії на 

майбутнє з ідеєю реформ – реформ політичних, економічних, соціальних, духовних тощо. 

Неоднозначне ставлення до цієї проблематики вже саме по собі спонукає до деяких 

пояснень, потреба яких стає ще більш очевидною, коли врахувати, що значна частина 



населення України вбачає джерело всіх своїх бід якраз у реформах. 

Ми повинні добре затямити: правильно, рішуче і вміло проведені реформи скрізь і 

завжди йшли на користь будь-якому суспільству. Якщо ж результат виявлявся все-таки 

негативним, то це могло означати одне: або реформування відбувалося невміло і нефахово, 

або взагалі процес, що мав місце, лише формально йменувався реформами, а насправді не 

мав з ними нічого спільного. Україна, здається, примудрилася наступити на двоє граблів 

одночасно: вона доручила долю реформ людям недієздатним, які до того ще й не збиралися 

робити нічого, що хоча б віддалено нагадувало реформи. 

Слід зауважити, що провести чітку, рельєфну демаркацію між реформами 

політичними та іншими – економічними, духовними, культурними чи етичними – є справою 

майже безнадійною. Зрештою, річ навіть не в тім. Такий окремий розгляд виявиться просто 

неефективним і безперспективним з точки зору суспільної практики. Адже вона – суспільна 

практика – залишається динамічним поєднанням політичної, економічної та духовної сфер 

функціонування суспільного організму. А виділити якусь – нехай навіть дуже функціонально 

важливу частину будь-якого організму – значить отримати про цей організм аж ніяк не 

вичерпну інформацію. 

Габріель Марсель влучно зауважив, що слова також втомлюються і зношуються, як 

втомлюються і зношуються люди; на певному етапі їхня заміна може стати доконаною 

необхідністю. Термін "реформи" належить саме до цієї "групи ризику" слів, затертих і 

заношених сучасною українською дійсністю. Однак ми переконані, що він ще не перетнув 

критичної межі, за якою – нагальна необхідність вилучення з обігу. Надія ще є. Вона має 

своїм опертям дві послідовні фази, дві стадії становлення. На першій слід виявити науково-

теоретичну наповненість поняття "реформи", провести ідентифікаційне розмежування 

реформ та близьких за значенням і соціальною морфологією явищ і тенденцій, вказати 

шляхи практичного втілення реформ у життя. 

Друга стадія – це і є, власне, практичне втілення науково-теоретичних розробок. На 

цій стадії альфою і омегою успіху стає ефективність владних структур під час виконання 

ними функціональних обов’язків. Тут уже, як кажуть, або пан – або пропав. Якщо влада 

неефективна, недолуга й безвідповідальна, то вона змарнує потенціал найкращих у світі 

чорноземів, не зуміє ефективно розпорядитися найгеніальнішими науково-теоретичними 

розробками. Найпереконливіші інтелектуальні надбання підуть, як вода у пісок; вони не 

матимуть жодного практичного значення у цьому трагічному для суспільства випадку. 

Поняття "реформи", як відомо, зобов’язане своїм походженням латинському 

reformare, що означає „перетворювати, здійснювати перетворення”. Реформи – це 

реорганізація певної важливої сфери суспільного життя за умови збереження основ 



політичного та господарсько-економічного ладу. Таким чином, реформи є атрибутом, 

нагальною потребою всіх перехідних соціумів, котрі намагаються підвищити ефективність 

функціонування свого соціального організму, прагнуть оптимізувати й інтенсифікувати його 

сутнісні параметри за умови збереження політичних та господарсько-економічних основ 

суспільства. Оскільки ж визначальні параметри сучасного українського суспільства 

цілковито співмірні з ідентифікаційними ознаками перехідного соціуму, то й потреба реформ 

для України є природною, очевидною і нагальною. 

Окремої уваги заслуговує з’ясування ієрархії, пріоритетності різних типів реформ. 

Справді, які реформи є головними, визначальними для суспільства – економічні, політичні 

чи духовні? І чи можна за рахунок успіхів в одному напрямку компенсувати недоліки в 

інших? Найпоширенішою точкою зору ще з радянських часів залишається та, що економічні 

перетворення – становий хребет будь-якого суспільства; а реформи політичні та духовні, 

перебуваючи в безпосередній залежності від реформ економічних, автоматично 

"підтягуватимуться" за ними. Цей стереотип світобачення став жертвою марксистського (та 

й не лише марксистського) схематизму, за яким є базис, що визначає надбудову, і є 

надбудова, що визначається базисом, а далі відповіді на всі запитання моделюються 

надзвичайно просто, аж до примітивного: або – або. 

Перше насіння сумніву з приводу такого світоглядного алгоритму проростає в 

свідомості, коли перечитуєш аналітичні роботи найвідоміших істориків і філософів з 

приводу занепаду Древнього Риму. Незважаючи на відмінності ціннісного, етичного й 

загалом світоглядно-орієнталістського штибу, всі мислителі були солідарні в одному: 

державний занепад Риму став результатом занепаду й виродження саме етичного, – 

економічні й політичні показники були сприятливими для довготривалого суспільного 

самовідтворення, але морально-етична деградація знекровила соціум, поставила його на 

коліна навіть перед незначними випробуваннями. 

Концепція домінації економічних чинників ще більше втратила респект, коли були 

проаналізовані визначальні параметри функціонування перехідних суспільств. З’ясувалося, 

що для такого типу суспільств головним є фактор політичних перетворень, політичної 

довіри, політичної підтримки тієї чи іншої тенденції соціального розвитку. Адже перехідне 

суспільство тому й називається перехідним, позаяк утримує в арсеналі свого потенціалу 

різновекторні (а іноді й діаметрально протилежні!) напрямки розвитку. А це, в свою чергу, 

означає, що за відсутності політичної волі, довіри й підтримки жодна з імовірних тенденцій 

не матиме сили для практичного втілення. 

Тому на запитання про пріоритетність того чи іншого типу реформ я відповім таким 

чином: в перехідних суспільствах (до числа яких за всіма ознаками належить і Україна) 



головним фактором є здійснення політичних реформ. Однак політичні реформи мають статус 

хоч і необхідних, але недостатніх умов всезагального суспільного реформування. Якщо 

політичні реформи не будуть доповнені синхронним поступом у економічній та духовній 

сферах, соціальний організм може набути дегенеративних, диспропорційних форм, які 

призведуть до значних деструкцій. Отож поступ у політичному, економічному та духовному 

реформуванні повинен бути одночасним, синхронним і рівновеликим. 

Третім за значенням і питомою вагою з-поміж інших сегментів сучасної української 

політики є блок інтегристсько-глобалістської проблематики. Концептуально він 

ґрунтується на привертанні уваги до необхідності ефективного використання спільних з 

іншими державами й регіональними блоками господарсько-економічних, митних, 

інформаційних, військових та інших перспектив. Інтегристсько-глобалістські тенденції 

сучасної політики України хоч доволі розпорошені та фрагментарні, однак мають усталені 

ціннісно-світоглядні мотиви. Йдеться, зокрема, про явище глобалізації – себто про злиття 

воєдино сепаратних сегментів регіональної економіки, політики, екології і т.п., що 

призводить до неспроможності (в тій чи іншій мірі) відрегулювати економічну, політичну, 

екологічну і т.п. систему на національному рівні. 

Не заперечуючи проти самого факту окресленої тенденції, слід зауважити: 

універсальність і всезагальність глобалістських тенденцій часто-густо співіснують і з 

тенденціями діаметрально протилежного – роз’єднувально-ізоляціоністського – ґатунку і 

характеризуються різною ступінню, мірою глобалізації економік, політичних та екологічних 

систем залежно від конкретно-історичних регіональних, часових (сезонних) та культурно-

архетипічних особливостей, притаманних суб’єктам та об’єктам глобалізації. Тому зводити 

весь масив аргументації значення інтегристсько-глобалістських тенденцій лише до 

констатації (найчастіше доводиться мати справу якраз з таким різновидом аргументації) 

об’єктивності феномену глобалізації не надто переконливо й науково коректно. Адже 

суспільство хоче і має право знати не лише про голий факт існування якихось тенденцій 

взагалі, а про їхнє конкретно-історичне "дозування", про те, які висновки можна і треба 

зробити для себе зокрема. Інакше ми опиняємося в сфері впливу якоїсь "китайської грамоти" 

– незрозумілої, непотрібної, принципово ніколи й ніде не застосовуваної в реальному житті. 

Ще однією суттєвою обставиною, котра чомусь постійно опиняється поза полем зору 

українських прихильників глобалістської концептуалістики, залишається збалансоване 

розуміння глобалізму. Адже зазначена універсальна мегатенденція на практиці передбачає не 

лише прискорений і взаємовигідний обмін товарами, послугами, інформацією, технологіями 

і т.ін., а й готовність, спроможність, уміння відстояти за нових умов усталені національні 

інтереси, які, між іншим, інколи не те що не збігаються з національними інтересами інших 



народів, держав чи регіональних блоків, але й є перпендикулярними чи діаметрально 

протилежними до них. 

Невід’ємним атрибутом глобалістських процесів у політиці й особливо в економіці 

залишається посилення конкурентної боротьби й протистояння. Нерозуміння таких 

прописних істин є ознакою непрофесіоналізму та нежиттєздатності як політичної системи 

загалом, так і партій, політиків зокрема. 

Найбільш показовим і переконливим прикладом незбалансованого розуміння 

українським істеблішментом глобалістських тенденцій слід визнати ситуацію довкола 

інформаційного простору України. Аби уникнути колізій із розбіжністю тлумачень сутності 

проблеми, пояснюємо, що під інформаційним простором розуміємо формування, збирання, 

збереження, опрацювання та поширення інформації. До інформації доцільно висувати 

вимоги щонайменше в своєчасності, точності, повноті, сприйнятливості та релевантності. 

Що ж до інформаційної безпеки, то вона залежить від ефективності протидії таким 

негативним аспектам функціонування інформаційних технологій, як неповнота, 

несвоєчасність та недостовірність. 

Інформаційне забезпечення політичних рішень вважається найбільш прогресуючим з 

точки зору генерування коштів і суспільної впливовості фактором сучасної прикладної 

політології. Воно хоч і окреме, дотичне до власне політики, однак за функціональними 

особливостями й перспективізмом змушене тісно коригувати свої – принаймні тактичні – 

зусилля з вимогами політичного барометра. Нарешті, від ефективності співпраці тандему 

"політика – інформаційне забезпечення" значною мірою залежить успіх як політики, так і 

інформаційного забезпечення. 

Треба визнати, що політична еліта України має у більшості вельми поверхове 

уявлення про такий феномен і одночасно проблему, як спільний інформаційний простір 

(зокрема з Росією). Якщо в питаннях спільних господарсько-економічних, митних та 

військових просторів сучасний український політик уже більш-менш порозкладав у своїй 

голові інформацію по поличках, то щодо ідеї спільного інформаційного простору триває 

"велике переселення народів". Цей хаотичний броунівський рух можна привести у 

відповідність зі здоровим глуздом лише в тому випадку, якщо сформулювати й довести до 

масової свідомості цілісне, комплексне уявлення про інформаційний простір сучасної 

України: про його потенціал, вади, проблеми тощо. Звичайно, тлумачення інформаційного 

простору буде неповним, коли проігнорувати значення такої його складової частини, як 

інформаційна загроза національній безпеці. В цьому контексті варто прислухатися до точки 

зору, що "головною інформаційною загрозою національній безпеці України слід вважати 

загрозу інформаційного впливу іншої сторони на свідомість, підсвідомість, інформаційні 



ресурси та інфосферу машинно-технічних систем нав’язування особистості, суспільству, 

державі бажаної (для іншої сторони) системи цінностей, поглядів, інтересів, рішень у 

життєво важливих сферах суспільної і державної діяльності, керування їхньою поведінкою і 

розвитком у бажаному для іншої сторони напрямі" [17]. 

Українська державність все більше нагадує валізу без ручки: нести тяжко, а кинути 

жаль. Зрештою зрозуміло: якщо найближчим часом проблема ручки не буде розв’язана, то 

хитка рівновага наведеної формули порушиться на користь першої частини: нести тяжко, а 

тому тягар слід облишити. На думку одного з провідних аналітиків Фонду Карнегі 

Шермана Гарнетта, "незважаючи на важливу геополітичну роль України, існуюча політична 

система веде її до периферіалізації" [18]. Оскільки сучасна політика України залежить від 

величезної кількості кон’юнктурно-ситуативних обставин, то вона загалом не може 

сприйматися як поважний чинник міжнародних політичних, економічних, культурних та 

інших взаємин. Новітня політика Києва якщо в чомусь прогнозована й передбачувана, то 

хіба що в своїй кволості, флегматичності, непереконливості. Вона нагадує рівняння з 

багатьма невідомими – політична ж наука якщо й береться за математичні рівняння, то, 

принаймні, вимагає, щоб усі їхні складові були відомі. Ця обставина пояснює, чому в світі 

так стрімко тане зацікавленість Україною загалом та її політикою, зокрема. 

Видатний англійський публіцист і філософ ХVШ століття Едмунд Берк стверджував, 

що завдання філософа – вказати гідну мету державного розвитку, а справа політика – знайти 

адекватні, себто необхідні й достатні, засоби для досягнення цієї мети. Сьогодні перед 

Україною постало двоєдине завдання – вона повинна сформулювати як бачення оптимальної 

моделі розвитку сучасного українського суспільства, так і засоби втілення цієї моделі в 

життя. 
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