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Розділ 1

Теорія Та меТодологія  
поліТологічних досліджень 

УдК 321.1
І. Б. КІЯНКА

ІДЕЇ ПОПУЛІЗМУ  
В КОНТЕСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СВОБОДИ1

Досліджується феномен політичної свободи крізь призму ідей популізму. 
Адже провідну роль у житті політичного буття відіграє принцип політич-
ної свободи, який виступає своєрідним атрибутом та маркером демокра-
тизації.

Важливу місію відіграє свобода у політичній системі координат у пост-
майданний період в Україні, оскільки суспільство пережило політичну, 
соціаль но-економічну та культурну кризи, що вимагають нової інтерпрета-
ції традиційних ліберальних цінностей.

Ключові слова: популізм, вибори, політичний лідер, політичний режим, 
демократія.

Kiyanka Iryna. Ideas of populism in the context of political freedom
The study of populism is actualized by the presence of a social order from 

interested political actors who apply populism to implement their programs and in 
the struggle for power, focusing their attention on the principles of political freedom 
in society.

The urgency of the research is obvious and in view of the lack of comprehensive 
study of the problems of populism in Ukraine, the proper political assessment of 
previous studies, the rethinking of some of the theses of individual researchers, and 

1© КІЯНКА Ірина Богданівна – доктор політичних наук, доцент кафед-
ри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України
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especially with the actualization of it as one of the most popular principles in action, 
behavior in modern political practice in to our state.

The leading role in the life of political life is played by the principle of political 
freedom, which acts as a peculiar attribute and a marker of democratization.

Key words: populism, elections, political leader, political regime, democracy.

У популізмі важливу місію відіграє символ, який може бути 
як приватним, так і загальним, очевидним і підсвідомим, ней-
тральним і емоціно наповненим. 

Своєрідним символом розвитку демократичних цінностей 
є політична свобода, яка має особливу місію в процесі демо-
кратизації суспільства. Однак, важливим є той факт, що часто 
політичну свободу використовують як своєрідне популістське 
гасло у виборчих перегонах. І тоді, політична свобода втрачає 
свою справжну суть і набуває рис негативної політичної сво-
боди.

Вивченню та аналізу цих питань присвятили свої наукові 
дослідження провідні вчені України та зарубіжні науковці: 
І. Берлін, І. Вдовичин, М. Варій, М. Вегеш, М. Демчук, 
В. Денисенко, Дж. Роулз, М. Фрідман, Ф. Гайєк та ін. 

Вивчення популізму актуалізується наявністю соціального 
замовлення від зацікавлених суб’єктів політичної дії, які засто-
совують популізм для реалізації своїх програм та у боротьбі за 
владу, акцентуючи свою увагу на принципи політичної свободи 
у суспільстві.

Як зазначає І. Берлін, варто виділяти дві основні концепції 
свободи – негативну та позитивну. 

На нашу думку, доречно говорити про три концепції, оскіль-
ки поняття «позитивної свободи» вживається у двох радикаль-
но відмінних, несумісних значеннях. Він пропонує нам два 
варіанти свободи, що принципово відрізняються один від 
одного і при накладанні можуть один одного виключати.

Базовим, традиційним є розуміння свободи як відсутності 
примусу. Англійський філософ ХХ ст. І. Берлін так визначає 
зміст ідеї свободи: «Фундаментальне розуміння свободи – це 
свобода від ланцюгів, від ув’язнення, від поневолення іншими. 
Все решта – розширення цього сенсу, якщо не метафора. Той, 
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хто хоче бути вільним, прагне усунути перешкоди; боротися за 
особисту свободу означає прагнути покласти край втручанню, 
експлуатації, поневоленню з боку людей, чиї цілі відрізняють-
ся від твоїх. Свобода, принаймні в її політичному розумінні, 
пов’язується з відсутність залякування чи домінування»1.

Противники свободи майже ніколи не зважувались відверто 
проголосити цю свою ворожість, а тому вдавалися до підміни 
змісту поняття «свобода». Вони оголосили свободу в традицій-
ному розумінні негативною свободою. Вона й справді негатив-
на, – не в тому смислі, що вона погана, а в тому смислі, що 
вона є «волею від». Ідея позитивної свободи ґрунтується на 
необхідності «волі до». Справді, «воля до» необхідна людині 
для осмислення її життя. Іспанський філософ Хосе Ортеґа-і-
Ґассет зауважував: «Людське життя, самою своєю природою, 
мусить бути присвячене чомусь – славній чи скромній справі, 
блискучому чи щоденному призначенню... Бо жити – це праг-
нути чогось, простувати до якоїсь мети.» Проте ця «воля до» не 
є свободою і не може бути їй замінником. Людина повинна 
мати свободу («волю від»), щоб самій обирати мету свого 
життя, щоб здійснювати свою власну, а не нав’язану кимось 
«волю до». Натомість концепція «позитивної свободи» найчас-
тіше слугувала для того, щоб виправдати та надати привабли-
вості ситуацію, коли відсутня «негативна» свобода, тоді вартує 
брати до уваги позитивну свободу2.

Поняття позитивної свободи вживається і в іншому значен-
ні, яке не заперечує негативної свободи, а доповнює її, разом з 
тим застерігаючи проти крайнощів її абсолютизації.

Цю концепцію розробляли, зокрема, з другої половини 
ХІХ ст. теоретики «нового лібералізму» (не плутати з популяр-
ним сьогодні терміном «неолібералізм», яке вживається зовсім 
у іншому значенні – «ринкового фундаменталізму») Т.Х. Ґрін 
та Б. Бозанкет. Цієї ж концепції дотримується Джордж Сорос: 
«Я розглядаю свободу як наявність альтернатив. Якщо альтер-
нативи наявної ситуації набагато гірші, або якщо рух вимагає 
значних зусиль та жертв, люди лишаються залежними від фак-
тичного стану речей і не захищені від різноманітних обмежень, 
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образ та експлуатації. Якщо в їхньому розпорядженні є альтер-
нативи, котрі лише маргінально неадекватні, то вони не відчу-
вають цього тиску. Якби до них застосували тиск, то вони про-
сто перемістилися б далі. Отже, свобода – це функція людської 
здатності змінити своє становище». 

І. Берлін зауважує: «Примус припускає навмисне вторгнен-
ня інших людей в галузь, де в іншому випадку я міг би діяти 
безперешкодно. Ви тільки тоді позбавлені політичної волі, 
коли інші люди заважають вам досягти якоїсь мети. Проста 
нездатність досягти мети ще не означає відсутності політичної 
свободи». Як уже неодноразово помічалося раніше, для полег-
шення питання можливості причетності жінки до публічної 
сфери мислителі обмежувалися зауваженням, що розглядати 
таку ймовірність немає сенсу, тому що жінка в силу своєї при-
роди просто не здатна самостійно не тільки досягати мети, але 
навіть ставити її3.

У західній політичній думці 60 – 90-х років XX ст. проблема 
політичної справедливості стала однією з центральних. 
Численні зміни в історії післявоєнної Америки та Європи сти-
мулювали появу нових суспільно-політичних теорій і концеп-
цій соціального прогресу. До 60-х років XX ст. значна частина 
теоретиків політики визнала, що ідея рівності можливостей є 
універсальним принципом регулювання соціального й полі-
тичного життя суспільства. На практиці побудови демократич-
них інститутів і норм їхнього функціонування таким регулято-
ром є ідея політичної справедливості. Традиційні для лібераль-
но орієнтованої політичної й соціальної думки проблеми права 
і свободи було звернено до онтологічно пов’язаних з ними 
проблем рівності й справедливості, без вирішення яких усі 
інші цінності не можуть бути всезагальними. Навколо цих про-
блем точаться постійні дискусії, розв’язання яких потребує 
теоретичного обґрунтування. Безумовно, політичну справед-
ливість цілковито можна реалізувати тільки в демократичному 
суспільстві. 

У процесі розвитку Української держави, як зауважив 
І. Вдовичин, «особливо гостро відчувається потреба в системі 



7Серія Політичні науки

політико-ідеологічних цінностей та морально-етичних орієн-
тирів, здатних мобілізувати зусилля суспільства на розв’язання 
поточних і перспективних проблем її розбудови»4. Одним із 
шляхів пошуку та обґрунтування інтеграційної ідеї, реалізація 
якої могла б стати основою формування необхідної нам систе-
ми ціннісних пріоритетів та орієнтирів, є створення такої кон-
цепції державної ідеології, котра б враховувала головні особли-
вості духовності й ментальності народів, що населяють Україну, 
здатна була б забезпечити їхні інтереси та сприяти подальшому 
повноцінному розвитку української нації та держави.

Суть утвердження політичної справедливості – в обмеженні 
урядової влади, невтручанні держави в економічне життя, 
самоуправлінні та скороченні до мінімуму державного плану-
вання, яке, на думку Ф. Гайєка, призводить до втручання дер-
жави в суспільне життя, обмежує свободу (ще Дж. Мілль вва-
жав, що держава має бути охоронцем інтересів кожного грома-
дянина, однак влада може втручатися тільки там і тоді, коли 
буде порушено чиїсь права).

Такими «базовими свободами» є: свобода думки і свобода 
совісті; політичні свободи і свобода об’єднань; свободи, які 
зумовлюють свободу і недоторканність особи; права та свобо-
ди, які регулює законодавство5.

Аналізуючи погляди представників лібералізму, можна кон-
статувати, що ця суспільно-політична течія не є «негативною». 
Окрім того, у полеміці індивідуалізму із колективізмом вона 
дотримується позиції третейського судді. Адже лібералом не 
можна вважати індивідуаліста, що бажає самоізоляції. Вільна 
особистість є відкритою, так само, як і вільне суспільство. 
Людині в ньому завжди притаманні індивідуальна відповідаль-
ність, моральна дисципліна. У такому суспільстві особистість 
вміє сама себе «внутрішньо зв’язати»6. Спроба представників 
ліберальних сил деполітизувати війну з корупцією шляхом 
перетворення її на інструмент інституційних реформ була від 
початку приречена на невдачу. Політичний дискурс, який 
зосереджується на корупції, моралізує політичний вибір так, 
що політика зводиться до альтернативи між корумпованим 
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урядом та поки що некорумпованою опозицією. Тим часом 
головні гасла антикорупційної кампанії закликають «позбави-
тись їх усіх!»7

Коли структурний конфлікт між елітою і населенням пере-
стає розглядатись як перепона, а навпаки, стає головним над-
банням, можна говорити про те, що ліберальна демократія пере-
буває в серйозній небезпеці. Сучасне покоління європейських 
лібералів було виховане у політичних традиціях, лейтмотивом 
яких було завжди в історичному та теоретичному сенсі хибне 
уявлення про те, що антиліберальні партії є також антидемокра-
тичними. Наразі практика доводить помилковість подібного 
твердження8. Справжня загроза, що постала нині перед лібе-
ральною демократією, – це зростання демократичного нелібе-
ралізму. І ті, хто поставлять собі за мету врятувати демократію, 
повинні будуть боротися на два фронти: проти популістів і 
проти тих лібералів, які зневажають демократію як таку9.

У контексті вітчизняної політичної думки розглянемо ваго-
му роль у розбудові держави, яку надавав еліті В. Липинський. 
Він прагнув до створення аристократії, але «здорової, міцної, 
до творчості здатної, а не штучного консервування аристокра-
тії здегенерованої і безсилої». 

Провідник українського державотворення вбачав нагальну 
потребу в організації «сильної і авторитетної групи», навколо 
котрої могла б об’єднатись (подібно до варязько-князівської 
чи шляхетсько-козацької доби) та політично організуватись 
українська нація. «Без теоретичного і практичного розв’язання 
цієї проблеми ніякі, навіть найкращі орієнтації, – зауважував 
він, – не допоможуть нам стати ні нацією, ані державою». 
Важливим джерелом формування нової української еліти 
В. Липинський називав хліборобський клас, але не обмежував 
нову еліту окремо визначеною верствою: «Найкращі між хлібо-
робами, найкращі між військовими, найкращі між робітника-
ми, найкращі між інтелігентами, найкращі між промисловця-
ми і т. д. – ось нова українська аристократія»10. 

Серед проблем, котрі заважають створенню повноцінної 
еліти, В. Липинський називав певні особливості національно-
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го характеру, історичні традиції та нестачу аристократичних 
чеснот. Він виокремлював «дві рівності авторитету»: рівність 
демократичну, «яка руйнує авторитет», і рівність аристокра-
тичну, «яка будує авторитет». Пояснюючи їхню принципову 
відмінність, мислитель зауважував, що отаманам, котрих оби-
рали, запорожці обмазували багнюкою голову і в руку замість 
булави вкладали очеретину. В такий спосіб вони символізували 
принцип демократичної рівності авторитету: мовляв, «хоч Ти і 
на чолі, але Ти така сама нікчемність і сміття, як і ми, і ми кож-
ної хвилини можемо тебе скинути». Цей принцип увійшов у 
плоть і кров нашої нації, ставши предметом похвальних гімнів 
«для наших істориків, політиків і цілої нашої демократії». 
Лицарство, яке побудувало всі великі держави, продовжує 
думку вчений, мало звичай «при пасуванню на лицаря ставати 
на коліна перед старшим, а так саме ставати завжди на коліна 
перед першим лицарем в державі, перед Монархом. 

Підсумовуючи, В. Липинський наголошував: коли хочемо 
створити Українську державу, «ми мусимо творити все зроста-
ючі, а не так, як наша демократія, все падаючі авторитети». 
Крім того, «ми повинні пам’ятати, що ми хочемо сотворити 
Україну, а не захопити в свої руки… владу». Цинізм українських 
інтелігентів В. Липинський убачає в тому, що вони ототожню-
ють «народ» і «демократію» для власного «інтелігентського 
правління». Народ ніколи не править сам собою. Правління 
«інтелігентів-хамів» спирається на «анонімний фінансовий 
капітал». Використовуючи його, інтелігенти підкуповують 
виборців, а, лякаючи народом, виманюють нові гроші. 
Здеморалізований демократами, народ пов’язує свої надії з 
охлократами, тобто войовничими грабіжниками в демократич-
ному середовищі. 

Отже, теорію еліти В. Липинський нерозривно пов’язує зі 
своїм ученням про націю та державу, продовжуючи макіавел-
лівську традиційну європейську соціологічну думку, де в особі 
таких теоретиків, як Г. Моска, В. Парето, Ж. Сорель, відстою-
валась ідея, що невід’ємним атрибутом кожної соціальної сис-
теми є існування вищої, привілейованої верстви суспільства11. 
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Як альтернативу неоліберальної теорії Ф. Гайєка американ-
ський філософ Дж. Роулз пропонує власну теорію справедли-
вості. 1971 р. опубліковано працю Дж. Роулза «Теорія справед-
ливості», яка започаткувала новий етап у дискусіях щодо про-
блем політичної справедливості.

На думку Дж. Роулза, співпраця та співжиття індивідів у 
будь-яких суспільних структурах вимагають встановлення 
принципів справедливості, що відповідали б їхнім прагненням 
до свободи та рівності. Базовим положенням процедури вста-
новлення цих принципів має бути рівність і свобода учасників 
конвенцій. Дж. Роулз стверджує, що у вихідному положенні 
рівності індивіди виберуть два принципи справедливості: 
«Перший передбачає рівність з погляду доступу до основних 
прав та обов’язків; другий підтримує соціальну та економічну 
нерівність, яка повинна задовольняти такі дві умови: а) має 
бути пов’язана з місцями та посадами, відкритими для всіх; 
б) повинна бути розумною щодо не надто поганого становища 
найдискримінованіших».

Очевидним є те, що самі свободи Дж. Роулз розглядає в кон-
тексті класичного набору ліберальних свобод, при цьому 
акцентує на їхній рівності для всіх громадян суспільства. 
Такими «базовими свободами» є: свобода думки і свобода сові-
сті; політичні свободи і свобода об’єднань; свободи, які зумов-
люють свободу і недоторканність особи; права та свободи, які 
регулює законодавство. Очевидним є те, що самі свободи 
Дж. Роулз розглядає в контексті класичного набору лібераль-
них свобод, при цьому акцентує на їхній рівності для всіх гро-
мадян суспільства12.  

Демократія в небезпеці, за словами Ф. Гайєка, тому, що 
інститути, за допомогою яких намагаються її реалізувати, 
дають сумнівні результати, кидаючи тінь на сам її принцип. 
Потрібно розглянути ці інститути й демократичні цінності 
по-новому. Що необмеженіша демократія, то вірогіднішим є 
те, що вона використовуватиме владу в інтересах окремих груп, 
від голосів яких вона залежна. Тому, вважав Ф. Гайєк, вихід не 
в демократизації держави, а в демократизації суспільства. 
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Завдання політичної організації – створювати, розширювати 
можливості для діяльності індивідів. А справа держави – лише 
в тому, щоб не перешкоджати та створювати умови, «сприятли-
ві для того, щоб невідомий індивід у невідомих обставинах міг 
зробити крок уперед, і саме цього не може забезпечити жодна 
вища влада»13.

Таким чином, наразі динаміка політичної системи України 
характеризується невизначеністю стратегічної мети розвитку. 
Хоча основні інститути державності створені, але не сформо-
вані стратегічні та тактичні цілі суспільно-політичного розвит-
ку, не виявлені його напрямки. Незаперечними є демократичні 
перетворення в житті українського суспільства, створення 
нових політичних інститутів, розвиток громадянського суспіль-
ства, водночас соціально-політична криза набуває перманент-
ного характеру, політичні інститути функціонують вкрай неста-
більно.

Перед українським суспільством знову постає проблема 
пошуку ефективних способів політичного розвитку. Можливо, 
для подолання низки стереотипів та популізму в сучасному 
українському суспільстві варто більше уваги приділяти форму-
ванню гуманітраної аури нації, що включає в себе потужно 
емануючий комплекс наук, що охоплюють всі сфери суспіль-
ного життя, включно з освітою, літературою, мистецтвом, – в 
їхній інтегральній причетності до світвої культури і, звичайно 
ж, у своєму неповторно національному варіанті.

Навколо цих проблем точаться постійні дискусії, розв’язан-
ня яких потребує як теоретичного, так і практичного обґрунту-
вання. Безумовно, політичну свободу цілковито можна реалі-
зувати тільки в демократичному суспільстві.

 Однак у постмайдановий період в Україні суспільство пере-
живало політичну, соціально-економічну та культурну кризи, 
що вимагало нової інтерпретації традиційних ліберальних цін-
ностей. І на сьогодні проблема політичної свободи тісно пере-
плітається з ідеями популізму в українській політиці, яскравою 
ілюстрацією є вибори Президента України 2019 року.
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Kiyanka Iryna. Ideas of populism in the context of political freedom
The study of populism is actualized by the presence of a social order from 

interested political actors who apply populism to implement their programs and 
in the struggle for power, focusing their attention on the principles of political 
freedom in society.

The urgency of the research is obvious and in view of the lack of 
comprehensive study of the problems of populism in Ukraine, the proper 
political assessment of previous studies, the rethinking of some of the theses of 
individual researchers, and especially with the actualization of it as one of the 
most popular principles in action, behavior in modern political practice in to 
our state.

The leading role in the life of political life is played by the principle of 
political freedom, which acts as a peculiar attribute and a marker of 
democratization.

One of the ways to find and justify an integration idea, the implementation 
of which could become the basis for the formation of a system of value priorities 
and benchmarks, is to create such a concept of state ideology that would take 
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into account the main features of the spirituality and mentality of the peoples 
inhabiting Ukraine, could provide them interests and promote further full-
fledged development of the Ukrainian nation and state.

In populism, an important mission is played by a symbol that can be both 
private and general, obvious and subconscious, neutral and emotionally filled.

The Ukrainian society is once again faced with the problem of finding 
effective ways of political development. Perhaps, in order to overcome a number 
of stereotypes and populism in contemporary Ukrainian society, more attention 
should be paid to the formation of the humanitarian aura of a nation, which 
includes a powerful empowering complex of sciences covering all spheres of 
public life, including education, literature and art – in their integral involvement 
in world culture and, of course, in its unique national version.

An important moment in the formation of a strong civil society is the Soviet 
people’s populism syndrome. Since being part of the empire, which focused its 
attention on the image that was going to export, adjusted the system of 
ideological mirrors, created the illusion of its own, and, therefore, our presence 
in the world.

Thus, at present, the dynamics of the political system of Ukraine is 
characterized by the uncertainty of the strategic goal of development. Although 
the main institutes of statehood have been created, but the strategic and tactical 
goals of socio-political development have not been formed, its directions have 
not been identified. The indisputable are democratic transformations in the life 
of Ukrainian society, the creation of new political institutions, the development 
of civil society, while the socio-political crisis becomes permanent. character, 
political institutions operate extremely unstable.

Key words: populism, elections, political leader, political regime, 
democracy.
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УдК 321.01+340.1
О. В. КУКУРУЗ

ВЗаєМОЗУМОВЛЕНІСТь  
ПОЛІТИЧНОЇ І ПраВОВОЇ СИСТЕМ:  

ТЕОрЕТИКО-МЕТОДОЛОгІЧНа ОСНОВа1

Показано, що взаємозумовленість політичної і правової систем є одним 
з об’єктів вивчення нового наукового напряму – правової політології. 
З’ясовано, що в енциклопедичній літературі сутність обох систем розкри-
вається через перерахування їх елементів. Встановлено, що дослідження 
двох систем потребує застосування порівняльного методу, оскільки першим 
етапом перед визначенням і аналізуванням зв’язків між політичною і право-
вою системами, є виокремлення їх однакових, схожих чи спільних елементів. 
Розглянуто метод моделювання, з допомогою якого можна створити умов-
ну схему взаємодії політичної і правової систем, що поглибить знання і розу-
міння взаємозумовленості цих систем.

Ключові слова: політична система, правова система, порівняльний ана-
ліз, метод моделювання, типи моделей.

Kukuruz Oksana. Interdependence of political and legal systems: theoretical 
and methodological basis

The article focuses on the fact that the interdependence of political and legal 
systems is one of the objects of studying a new scientific direction – legal and 
political studies. It has been found out that in the encyclopedic literature the essence 
of both systems is revealed through the listing of their elements. It has been 
established that the research of the two systems requires the use of the comparative 
method, since the first step in defining and analyzing the relations between political 
and legal systems is the determination of their identical, similar or common 
elements. The method of modeling, by means of which it is possible to create a 
conditional scheme of interaction of political and legal systems, which will deepen 
knowledge and understanding of the interdependence of these systems, is considered.

Key words: political system, legal system, comparative analysis, modeling 
method, types of models.

Політичну і правову системи тривалий час вивчали окремо 
в межах двох наук – політології і юриспруденції відповідно. Ці 

1© КУКУРУЗ Оксана Володимирівна – кандидат політичних наук, 
старший науковий співробітник відділу правових проблем політології 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
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системи, умовно розділені в теорії, на практиці є взаємозалеж-
ними, відтак їх комплексне вивчення швидше наблизить 
дослідників до встановлення причин і наслідків їх дії, сприяти-
ме виробленню адекватних рекомендацій і прогнозів. Взаємо-
зумовленість політичної і правової систем належить до пред-
метного поля нового наукового напряму – правової політоло-
гії. Проблемами інституціоналізації правової політології в 
Україні займаються І. Кресіна1, А. Сотник2, О. Стойко. Попри 
певні напрацювання щодо сутності цього наукового напряму, 
який спрямований на вивчення політичних і правових явищ та 
процесів у їх єдності, окремого висвітлення потребує теорети-
ко-методологічна основа дослідження політичної і правової 
систем. З цією метою в статті буде розглянуто: розуміння кате-
горій «взаємозумовленість» і «система»; підходи, які структу-
рують визначення понять «політична система» і «правова 
система»; методи, які надають можливість розкрити взає-
мовплив цих двох систем; евристичні засади дослідження 
взаємо зумовленості політичної і правової систем.

«Взаємозумовленість» у словнику української мови тлума-
читься як взаємозумовлений, «обумовлений, визначений 
спільним існуванням, що впливає одне на одного»3. Система в 
найзагальнішому філософському значенні розуміється як 
«сукупність визначених елементів, між якими існує закономір-
ний зв’язок чи взаємодія»4. Політика і право, політична і пра-
вова сфери, політична і правова системи перебувають під вза-
ємним впливом, що не викликає сумнівів ні у теоретиків, ні у 
практиків. Науковий розгляд цієї проблеми потребує з’ясуван-
ня розуміння явищ, зв’язки між якими необхідно визначати і 
досліджувати.

Відповідно до відомої теорії соціальної системи Т. Парсонса, 
суспільство, а також будь-яке суспільно-політичне явище, 
в тому числі політику, можна уявити як систему. Остання є 
сукупністю елементів, між якими існують певні зв’язки. 
Елементами кожного суспільства Т. Парсонс вважав суспільні 
цілі, норми, цінності й ролі. Кожен інститут в суспільстві, на 
його думку, є підсистемою, що виконує функції адаптації, 
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досягнення цілей, інтеграції, підтримання системи, які спря-
мовані на збереження системи5.

Значний вплив на розуміння політичних систем мають 
моделі Д. Істона, Г. Алмонда, К. Дойча. Системна модель 
Д. Істона показує функціонування політичної системи через її 
взаємодію з зовнішнім середовищем. Її фазами є: «вхід» (вимо-
ги і підтримка), «конверсія» (перетворення вимог у підготовку 
альтернативних рішень), «вихід» (прийняття рішень і їх реалі-
зація), зворотний зв’язок (вплив результатів діяльності влади 
на зовнішнє середовище). Функціональна модель Г. Алмонда 
розкриває сутність політичної системи через її функції: входу 
(політична соціалізація, артикуляція інтересів, агрегування 
інтересів, політична комунікація) і виходу (розробка норм, 
застосування норм, контроль за їх дотриманням.) Інфор-
маційно-кібернетична модель К. Дойча розглядає політичну 
систему через фази проходження інформаційно-комунікатив-
них потоків, а саме: отримання та відбір інформації, обробка й 
оцінка інформації, прийняття рішень, здійснення рішень із 
зворотним зв’язком6.

В сучасній українській енциклопедичній літературі політич-
на система визначається як: «інтегрована сукупність політич-
ної влади, суб’єктів, відносин, політичної організації і політич-
ної культури суспільства, яка забезпечує його соціальну ста-
більність, соціальний порядок і яка має певну соціально-полі-
тичну орієнтацію»7; «сукупність державних і недержавних 
інститутів, які здійснюють владу, управління суспільством, 
регулюють взаємовідносини між громадянами, соціальними та 
етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, 
відповідний порядок у ньому»8; «цілісна, упорядкована систе-
ма відносин, норм, цінностей, ідей, дій, цілей, методів, інсти-
тутів, пов’язаних із політикою, її виробленням, впроваджен-
ням чи впливом на неї; є однією з частин (підсистем) сукупної 
суспільної системи, взаємодіє з іншими її підсистемами: соці-
альною, економічною, правовою, культурною та ін.»9. У полі-
тологічній літературі відзначається, що категорія «політична 
система» не відображає політичну реальність, а є «штучно 
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створеним теоретичним, міркувальним конструктом, інстру-
ментом, що дає змогу виявляти й описувати системні власти-
вості різноманітних політичних явищ», «слугує засобом 
системного аналізу політики»10.

Огляд енциклопедичної літератури, з одного боку, показує 
відсутність єдиного узагальненого визначення політична 
система, з іншого, свідчить про схожість її розуміння через 
включення до неї великої кількості різноманітних, різнопла-
нових складових, таких як влада, відносини, інститути, ідеї та 
ін. За таких умов варто виокремити підходи, які можуть вико-
ристовуватися дослідниками при вивченні політичної систе-
ми, дослідженні її елементів. Наприклад, в польській політоло-
гічній енциклопедії наведено чотири концепції розуміння 
поняття «політична система». 1. Інституціональна (структур-
на) концепція. Політична система – це установи, органи, орга-
нізації, за участю яких приймаються політичні рішення. Сюди 
ж включають відносини між ними та правові основи, на під-
ставі яких вони діють. 2. Біхевіористично-функціональна кон-
цепція. Політична система – це динамічний суспільний про-
цес, який відбувається всередині таких спільнот як держава, 
політична партія, професійний зв’язок чи об’єднання приват-
них підприємств, метою якого є перетворення суспільних 
імпульсів в політичні рішення і політичну діяльність. Також 
сюди ж зараховують принципи, що стосуються організації і 
форм діяльності політичної влади. 3. Системна концепція. 
Політична система – це відносини між системою і її оточен-
ням, які відбуваються в три етапи: «входу», «перетворення», 
«виходу». 4. Реляційна концепція. Політична система – це 
залежності, які виникають в процесі боротьби за владу чи її 
утримання. Сюди належать відносини підпорядкування, співп-
раці, конкуренції чи боротьби11.

Колектив українських і білоруських правників політичну 
систему розглядають крізь призму трьох традиційних підсис-
тем – інституційної, нормативно-регулятивної та інформацій-
но-комунікативної. Елементами першої підсистеми вони 
називають державу, політичні партії, групи інтересів, засоби 
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масової інформації, громадські рухи; другої – норми (формалі-
зовані/формально-юридичні та неформалізовані), що врегу-
льовують суспільні відносини, перебувають у певному відно-
шенні одні до одних і формують загальну ієрархію норматив-
них актів; третьої – канали передачі інформації від держави до 
суспільства і навпаки12.

Таким чином, категорія «політична система» відображає 
багатоаспектне явище, тому не існує єдиного узагальненого 
визначення, яке б охопило всі його прояви. Вибір одного із 
існуючих підходів до визначення поняття «політична систе-
ма» за домінуючий (інституціональний, функціональний, 
системний, реляційний, нормативний, інформаційно-кому-
нікативний) буде залежати від мети і завдань конкретного 
дослідження.

Розглянемо особливості розуміння категорії «правова систе-
ма». Остання в енциклопедичній літературі визначається як 
«сукупність взаємопов’язаних між собою системи права та 
засобів її реалізації»13. Її основними елементами названо: 
систему права і систему законодавства; правові відносини; 
юридичну практику, тобто діяльність правотворчих, правоза-
стосовних і правоохоронних органів; правову політику та ідео-
логію; правосвідомість і правову культуру; юридичну науку й 
освіту. У навчальній літературі відзначається, що правова 
система – «це конкретно-історично обумовлений комплекс 
всіх взаємопов’язаних правових явищ (юридичних норм, уста-
нов, правосвідомості й правової культури, юридичної практи-
ки тощо), які функціонують у певній країні». До її елементів 
віднесено: «особливості праворозуміння, джерела права, їх 
тлумачення і застосування, юридичну техніку і юридичну тер-
мінологію, правову ідеологію та правову психологію, своєрід-
ність правового мислення»14.

У складі правової системи виділяють п’ять підсистем: інсти-
туційну (суб’єкти права), нормативну (норми, принципи, дже-
рела права), ідеологічну (праворозуміння, правова свідомість і 
культура, правова наука, правова традиція), функціональну 
(правотворчість, правореалізація, правозастосування), резуль-
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тативну (ступінь відповідності результату дії права інтересам 
суспільства)15.

Правову систему називають одним із різновидів соціальних 
систем, частиною суспільної системи, яка взаємодіє з еконо-
мічною, політичною, моральною та іншими системами. Суть 
такої взаємодії Н. Оніщенко пояснює наступним чином: «всі 
суспільні відносини, створені в сферах політики, економіки, 
науки, культури, освіти та ін., є об’єктом регулювання і охоро-
ни правової системи. … сама правова система формується, роз-
вивається і функціонує під впливом цих відносин»16.

Аналіз визначень понять «політична система» і «правова 
система» показує, що різні підходи застосовуються не лише до 
різних видів систем, а й до одного й того ж самого. Відтак спо-
чатку за допомогою порівняльного аналізу необхідно визначи-
ти однакові, схожі чи спільні елементи обох систем. При цьому 
необхідно знати і застосовувати певні методологічні принци-
пи, важливі для компаративних досліджень. До таких належать 
наступні: «перед тим, як здійснювати порівняльний аналіз, 
потрібно визначити поняття та критерії релевантності ситуації; 
встановити критерії для адекватної репрезентації окремих 
компонентів, які аналізуються; необхідно сформулювати гіпо-
тези; доцільно формулювати серію гіпотез; збір даних слід роз-
починати до формулювання гіпотез»17. За аналогією з однією з 
найважливіших стадій порівняльно-правового дослідження 
правових систем – пояснення і розуміння механізмів поді-
бностей і відмінностей18 – можна описати евристичні засади 
дослідження взаємозумовленості політичної і правової систем. 
Зокрема, за допомогою методики порівняльних досліджень 
можна: виявити подібності та відмінності політичної і правової 
систем; встановити і пояснити причинно-наслідкові зв’язки їх 
взаємодії; з’ясувати загальні тенденції функціонування і роз-
витку цих систем; розробити класифікації, моделі, проекти 
політичних рішень і правових актів.

Встановивши релевантні елементи обох систем можна 
визначити тип зв’язків між ними. Фахівці з методології науко-
вих досліджень наводять такі види зв’язків: взаємодії (коорди-
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нації), породження, перетворення, побудови, функціонуван-
ня, розвитку, управління; міжсистемні, внутрішньосистемні; 
важливі, неважливі; жорсткі, гнучкі; суттєві, несуттєві; взаєм-
ні, односторонні; суперечливі, несуперечливі; корисні, шкід-
ливі; слабкі, тісні; паралельні, послідовні; рекурсивні, синер-
гічні, циклічні19.

Взаємозумовленість політичної і правової систем, як випли-
ває з вищенаведеного вивчення наукової проблеми, можна 
дослідити за допомогою методу моделювання. Модель розумі-
ють як: «слово або образ, що виникають у свідомості як відо-
браження реального об’єкта (В. Комаровський); уявну або 
матеріальну систему, яка відображаючи або відтворюючи 
об’єкт дослідження, спроможна замінити його так, що її 
вивчення надає нову інформацію про такий об’єкт (В. Штофф); 
умовний образ політичного об’єкта, який може бути виражено 
математичною формулою, графіком, схемою або картою 
(О. Валевський); зразок, що відтворює, імітує будову і дію яко-
го-небудь об’єкта, використовується для одержання нових 
знань про нього («Великий тлумачний словник сучасної укра-
їнської мови», 2004); спрощений опис системи або структури, 
який застосовують для того, щоб допомогти людям зрозуміти 
подібні системи або структури (Longman Dictionary of 
Contemporary English, 1995)»20. Не всі види моделей можна 
використати для відтворення взаємозумовленості політичної і 
правової систем, оскільки не всі їх елементи мають кількісні 
показники. Важливими для дослідження політико-правових 
явищ є моделі «в правилах». Їх ще називають алгоритмічними 
моделями, бо вони будуються як «деревоподібні структури, в 
яких розгалуження відбувається при виконанні або невико-
нанні умови (якщо… то… інакше)»21. Така модель здатна допо-
могти у пошуку сильних і слабких аспектів взаємодії політич-
ної і правової систем у напрямі виконання їх основної спільної 
функції – забезпечення стійкого суспільного порядку.

За формою моделі соціально-політичних систем, на думку 
В. Горбатенка, «можуть виступати як словесне описування в 
термінах гуманітарних наук або ж як графіки, діаграми, мате-
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матичні чи кібернетичні системи»22. Вчений вказує моделі, 
важливі для політологічних досліджень. Серед таких: модель 
соціальної мобільності (С. Прайс, Д. Бартолом’ю), модель 
м’яких систем (Ван Гіг, П. Чекленд), модель гонки озброєнь 
(Дж. Річардсон), модель «довгих хвиль» (М. Кондратьєв, 
С. Маслов), модель «вісім коліс» (В. Тихомиров), моделі гло-
бального розвитку (Б. Гаврилишин та інші теоретики Римського 
клубу), моделі функціонування політичних систем (Д. Істон, 
Г. Спіро, Г. Алмонд,). В. Горбатенко виокремлює три основні 
типи моделей соціально-політичних систем: статистичні (відо-
бражають стан соціально-політичних систем у певний момент 
часу), прості динамічні моделі (відображають не лише структу-
ру, а й процес функціонування певних систем), складні дина-
мічні моделі (відображають не лише структуру і процес функ-
ціонування, а й процес розвитку соціально-політичних сис-
тем)23.

Отже, категорії «політична система» і «правова система» 
мають два виміри: уявний (вони є «теоретичними конструкта-
ми», що уявляють політичну і правову сфери як сукупність 
певних (визначених дослідником) елементів; реальний (аналіз 
цих елементів у їх взаємозв’язку відображає справжній стан 
справ у політичній і правовій сферах). Категорії «політична 
система» і «правова система» надають дослідникам можливість 
вивчати політичну і правову реальність у цілісності, а дослі-
дження взаємозумовленості цих двох систем становить мето-
дологічну основу для розкриття механізмів розвитку суспіль-
ства, дозволяє визначити закономірності функціонування 
політико-правової системи, передбачити ймовірні наслідки 
тих чи інших політичних рішень, правових актів.

Для того, аби досліджувати взаємозумовленість політичної і 
правової систем необхідно використовувати знання як мінімум 
двох наук – політології і юриспруденції (міждисциплінарний 
підхід), розглядати об’єкти в їх цілісності (системний підхід), 
встановлювати однакові чи схожі елементи обох систем, між 
якими можна знайти і проаналізувати певні зв’язки (порів-
няльний метод), а також створювати умовні схеми взаємодії 
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політичної і правової систем, здатні сприяти їх ефективності 
на практиці (метод моделювання).
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Kukuruz Oksana. Interdependence of political and legal systems: theoretical 
and methodological basis

The article focuses on the fact that the interdependence of political and 
legal systems is one of the objects of studying a new scientific direction – legal 
and political studies. In order to reveal the theoretical and methodological basis 
of the study of political and legal systems, the article deals with: understanding 
the categories of «interdependence» and «system»; approaches that structure 
the definition of the concepts of «political system» and «legal system»; methods 
that provide an opportunity to reveal the mutual influence of these two systems; 
heuristic foundations of the study of the interconnectedness of political and 
legal systems.

An overview of encyclopaedic literature, on the one hand, shows the 
absence of common generalized definitions of these systems, on the other hand, 
indicates the similarity of their understanding through the inclusion of a large 
number of diverse components. The approaches used by researchers in studying 
political and legal systems, researching their elements are presented.

It is revealed that different approaches apply not only to different types of 
systems, but to the same one. Therefore, it is recommended to first 
determination the identical, similar or common elements of both systems. 
The author draws attention to the methodological principles important for 
comparative studies.
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By analogy with one of the most important stages of the comparative legal 
study of legal systems – the explanation and understanding of the mechanisms 
of similarities and differences – describes the heuristic foundations of the study 
of the interdependence of political and legal systems. This includes: identifying 
similarities and differences between political and legal systems; the establishment 
and explanation of the causal relationships of their interaction; finding out 
general trends in the functioning and development of these systems; development 
of classifications, models, projects of political decisions and legal acts.

It is determined that the categories «political system» and «legal system» 
have two dimensions: imaginary (they are «theoretical constructs», representing 
the political and legal spheres as a set of certain (identified by the researcher) 
elements; real (the analysis of these elements in their interrelationship, that 
reflects the current state of affairs in the political and legal spheres. It is noted 
that the categories «political system» and «legal system» give researchers the 
opportunity to study the political and legal reality in the integrity, and the study 
of the interdependence of these two systems is a methodological basis for the 
disclosure of the mechanisms of development of society, allows to determine 
the regularities of the functioning of the political and legal system, to predict 
probable the consequences of certain political decisions, legal acts.

The study of the interdependence of the political and legal systems requires 
the use of knowledge of at least two sciences – political science and jurisprudence 
(interdisciplinary approach), the consideration of objects in their integrity 
(system approach), the find out of identical or similar elements of both systems, 
between which one can find and analyze certain relations (comparative 
method), as well as the creation of conditional schemes of interaction between 
political and legal systems that can promote their effectiveness in practice 
(modeling method).

Key words: political system, legal system, comparative analysis, modeling 
method, types of models.



Розділ 2

поліТичні інсТиТУТи Та процеси

УдК 232.2
А. В. БЕРЕЗА

ПаДІННЯ ДОВІрИ ДО ОргаНІВ ДЕрЖаВНОЇ ВЛаДИ  
У гЛОБаЛьНОМУ КОНТЕКСТІ1

Розглянуто тенденцію зниження довіри до органів державної влади, що 
фіксується не лише у перехідних країнах, а й розвинених країнах Заходу. 
Відзначено, що вона пов’язана не лише тільки з нездатністю окремих дер-
жав справитися з наслідками економічної кризи, що розпочалася в 2008 р., а 
й недостатньою увагою до таких опосередкованих чинників, що впливають 
на рівень задоволення громадян державою як соціальна нерівність, якість 
державних послуг та дотримання принципу верховенства права. 

Ключові слова: довіра, нерівність, верховенство права, державне управ-
ління, популізм, демократія. 

Bereza Anatolii. Decreasing the trust in government in the global context
The tendency of decreasing the trust in government is considered, focusing on 

transition countries and developed states of the West. It is noted that it is related not 
only to the inability of individual states to cope with the consequences of the 
economic crisis that began in 2008, but also to the lack of attention to such indirect 
factors that affect the level of satisfaction of citizens by the state as social inequality, 
the quality of public services and observance the rule of law.

Key words: trust, inequality, rule of law, public administration, populism, 
democracy.

Згідно даних опитування, проведеного Геллап в 2018 році, 
рівень довіри українців до уряду різко впав з 24% у 2014 році до 
9%, що є одним з найнижчих показників у світі (середній сві-

1© БЕРЕЗА Анатолій Валентинович – доктор політичних наук 
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товий показник – 56%, а серед країн СНД – 48%)1. До анало-
гічних висновків приходять і вітчизняні соціологи. В 2019 році 
найменше громадяни України довіряють Верховній Раді 
України (82% їй не довіряють), державному апарату (чиновни-
кам) (81%), ЗМІ Росії (79%), політичним партіям (76%), судо-
вій системі (75%), Кабінету Міністрів України (74%), комер-
ційним банкам (72%), Прокуратурі (71%), Президенту України 
(69%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%), 
Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) 
(68%), Національному агентству з питань запобігання корупції 
(НАЗК) (68%), Верховному Суду та місцевим судам (по 67%), 
Антикорупційному суду (66%), Конституційному Суду (65%), 
Національному банку України (63%)2.

Довіра означає позитивне сприйняття діяльності індивіда 
чи організації, що може базуватися на реальному досвіді, але 
значною мірою визначається суб’єктивною оцінкою індивідів. 
Незважаючи на певну суб’єктивність, в умовах демократично-
го режиму вона може вважатися до певної міри об’єктивним 
показником ефективності діяльності органів державної влади, 
їх спроможності забезпечити економічний розвиток. Довіра до 
органів державної влади спряє кращому дотримання правил та 
податкового законодавства, посилює соціальний та політич-
ний консенсус, дає змогу заручитися підтримкою населення на 
період проведення непопулярних реформ, мобілізує громадян 
до участі у процесі прийняття рішень. 

Високий рівень довіри також сприяє економічному росту 
через стимулювання інвестицій та споживання. Хоча довіра 
залежить від цілої сукупності чинників, найбільш важливими є 
рівень корупції в органах державної влади, якість публічних 
послуг та спроможність держави захищати громадян від зов-
нішніх та внутрішніх ризиків. 

Вивчення ролі довіри у становленні та функціонуванні 
політичних та соціальних інститутів набуло особливої попу-
лярності на початку ХХІ ст. у зв’язку із масштабною трансфор-
мацією світового політичного ландшафту через крах соціаліс-
тичних режимів. Ця проблема розглядалася у працях 
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Г.-Д. Клінемана, Д. Фукса3, Н. Лумана4, І. Маркової5, 
Ф. Фу куями6, П. Штомпки7 та інших. Відносно недавно інте-
рес до цієї теми почав відроджуватися, про що свідчить праця 
К. Валієра8. 

Падіння рівня довіри до органів державної влади є не лише 
проблемою України. Через десятиліття після початку еконо-
мічної кризи менше половини громадян країн Організації еко-
номічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) – 42% довіряють 
органам державної влади, що свідчить про спад на 3% у порів-
нянні з 2007 роком. Найбільше падіння довіри – на 20% – 
зафіксовано в Чилі, Фінляндії, Греції та Словенії. З іншого 
боку, аналогічний рівень позитивних змін у довіри спостері-
гається в Ізраїлі, Німеччині та Словаччині. Однак в 2019 році 
лише позачергові вибори в Ізраїлі засвідчили підтримку насе-
лення діяльності уряду, оскільки Б. Нетаньяху вдалося пере-
могти і сформувати новий уряд. Водночас у Німеччині позиції 
правлячої коаліції ХДС-ХСС А. Меркель ослабли, а у Словач-
чині в 2018 році пройшли наймасовіші протести з моменту здо-
буття незалежності з вимогою розслідувати вбивство журналіс-
та, що призвело до відставки уряду. Більше того, ріст популяр-
ності популістських партій, на нашу думку, не в останню чергу 
пов’язаний з падінням рівня довіри до органів публічної влади, 
зростанням розчарування більшості громадян розвинених 
країн Заходу у традиційній політиці, не здатній реагувати на 
зміну запитів виборців. 

Як уже зазначалося, рівень довіри громадян перебуває під 
впливом цілої низки чинників, включаючи економічні та полі-
тичні (вибори, конституційна криза) процеси, чи інші важливі 
події, такі як надзвичайні події (природного і техногенного 
характеру) чи гучні скандали (наприклад, викриття фактів 
корупції). Більше того, очікування громадян можуть зростати 
швидше, ніж реагує уряд, змушуючи їх сумніватися у здатності 
органів виконавчої влади оперативно реагувати на нові запити. 

Однак можна виділити додаткові фактори, що значною 
мірою визначають сприйняття громадянами результатів діяль-
ності органів державної влади, зокрема соціальну нерівність, 
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що вимірюється за допомогою коефіцієнту Джині, дотримання 
принципу верховенства права та якість послуг, що надаються 
громадянам (зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти та пра-
восуддя). 

Дотичним чинником, що впливає на рівень довіри до орга-
нів державної влади, є коефіцієнт Джині, який свідчить про 
справедливість доходів у конкретній країні. Загальносвітовою 
тенденцією є зростання нерівності у доходах у багатьох краї-
нах, а у деяких країнах ОЕСР фіксується її високий історичний 
показник. Розподіл доходів через оподаткування та державні 
трансфери допомагає зменшити бідність та нерівність, тим 
самим зміцнюючи економіку та покращуючи соціальний 
добробут. Нерівність доходів має значний вплив не лише на 
індивідів та умови життя домогосподарств, але також на стан 
здоров’я громадян, та рівність життєвих шансів, рівень соці-
альної згуртованості і ступінь довіри до інститутів. Вона також 
перешкоджає довготривалому економічному росту, оскільки 
це обмежує зокрема можливості домогосподарств з низьким 
рівнем доходів вкладатися в освіту та освоєння нових профе-
сій. Це зменшує їх конкурентоздатність на ринку праці, усклад-
нює їх працевлаштування, скорочує час економічного процві-
тання, особливо в ході та після економічних криз. 

Коефіцієнт Джині є стандартним показником нерівного 
розподілу доходів серед населення у конкретній країні. 
Вимірюється від 0 (кожен має однаковий дохід) і 1 (одна особа 
отримує всі доходи). Вплив політики розподілу доходів вимі-
рюється через порівняння коефіцієнту Джині до і після опо-
даткування і державних трансферів. Нерівності в доходах 
зменшуються через систему податків і трансфери у всіх країнах 
ОЕСР, з середнім рівнем розподілу в 16% середнього доходу до 
оподаткування та трансферів. Приблизно у третині країн 
ОЕСР нерівність зменшується на понад 20% завдяки застосу-
ванню державних трансферів та податковій політиці. Найвищі 
рівні перерозподілу зафіксовано в Ірландії та Фінляндії. У дея-
ких країнах ОЕСР нерівність розподілу доходів зменшується 
на 5%, зокрема у Чилі, Кореї, Мексиці та Туреччині. 
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В середньому, рівень нерівності в країнах ОЕСР майже не 
змінився, залишившись на тому ж рівні, що був до початку 
кризи в 2007 році9. Найбільше зменшення нерівності доходів 
домогосподарств у період 2007–2013 рр. відбулося в Ісландії та 
Латвії, в той час як нерівність найбільше зросла в Естонії, 
Словаччині, Іспанії та Швеції. У цих країнах дохід працівників 
зменшився для нижніх 10% працюючого населення. Втрати в 
трудових доходах для верхніх 10% були мінімальними або 
навіть зросли. Це відображає типову для членів ОЕСР тенден-
цію до зменшення трудових доходів, особливо для нижніх 10%, 
в той час як трудові доходи і доходи верхніх 10% залишаються 
незмінними або ж збільшуються. Трудові доходи найбільш 
помітно знизилися у країнах, де економічна криза набула осо-
бливої гостроти, зумовивши високий рівень безробіття і змен-
шення заробітної плати, зокрема в таких країнах як Греція та 
Іспанія. 

У контексті даної статті характерною рисою верховенство 
права як фундаментального правового принципу є рівність 
перед законом усіх фізичних і юридичних осіб, у тому числі 
органів державної влади та державних службовців. На практиці 
цей принцип реалізується через низку законів, кодексів та про-
цедур, що надають рівний доступ до правосуддя, гарантують 
передбачуваність, надійність та підзвітність правової системи. 
Верховенство права вважається ключовим елементом хорошо-
го державного управління, оскільки є необхідною передумо-
вою для підтримання миру і порядку, надання публічних 
послуг, ефективного контролю над корупцією та економічним 
розвитком. 

Дослідники зі Світового проекту справедливості (World 
Justice Project, СПП) запропонували досить системний і послі-
довний підхід до концептуалізації та вимірювання верховен-
ства права. Згідно з їх методологією, існують чотири універ-
сальних принципи, що сприяють його установленню та поси-
ленню: 1. Держава та її представники (фізичні і юридичні 
особи) особи несуть відповідальність згідно з законом; 2) зако-
нодавство є чіткими, публічним, стабільними і справедливим; 
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воно застосовується послідовно й спрямоване на захист фун-
даментальних прав і свобод людини і громадянина, включаю-
чи безпеку людей та майна; 3) процеси, в ході яких закони 
приймаються, адмініструються і застосовуються, є чесними і 
ефективними; 4) правосуддя здійснюється вчасно достатньою 
кількістю компетентних, етичних і незалежних суддів, які 
дотримуються принципу нейтральності, мають відповідні 
ресурси, відображають склад спільнот, які вони обслуговують.

СПП вимірюють верховенство права за допомогою 8 показ-
ників, що включають різні аспекти концепції. Найбільш реле-
вантними у даному випадку є два: обмеження влади органів 
державної влади10 та забезпечення фундаментальних прав і 
свобод людини і громадянина, що вимірюються від 0 (найниж-
чий) до 1 (найвищий рівень). Перший включає конституційні 
й інституційні інструменти, що чітко визначають межі повно-
важень органів державної влади та представників держави, а 
також відповідальність останніх за порушення норм законо-
давства. Він також включає контроль з боку неурядових орга-
нізацій за діяльністю органів державної влади, зокрема завдяки 
існуванню вільних та незалежних ЗМІ. Середній показник 
країн ОЕСР цього чинника становить 0,75 і майже половина 
усіх членів ОЕСР мають показник більше 0,8, а найкращі 
показники мають країни Північної Європи (Данія, Фінляндія, 
Норвегія та Швеція), а також Австрія, Нідерланди, та Нова 
Зеландія. Найгірші результати демонструють Угорщина, 
Мексика та Туреччина, які мають показники нижче 0,5 серед 
країн ОЕСР. 

Показник захисту фундаментальних прав11 ґрунтується на 
даних про ефективність діяльність правоохоронних органів, 
перебіг судових процесів та дотримання низки основних прав 
людини (зокрема, права на працю), закріплених у міжнародних 
угодах. Середній показник для більшості країн ОЕСР становить 
0,77 за винятком Угорщини та Словенії, що мають значно кращі 
бали з фундаментальних прав, ніж з обмеження влади держави. 
Водночас Індія та Україна мають суттєво вищі показники щодо 
обмеження влади держави, ніж щодо фундаментальних прав. 
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Відповідно, очевидною є позитивна залежність між цими двома 
чинниками, що дає підстави стверджувати, що країни, які кон-
тролюють діяльність органів державної влади, також спроможні 
гарантувати базові права своїх громадян. 

Не менш важливим показником довіри до діяльності уряду 
та держави загалом є те, як громадяни оцінюють якість публіч-
них послуг, особливо в таких сферах як охорона здоров’я, осві-
та та правосуддя. За останні десятиліття зафіксовано зменшен-
ня задоволення громадянами країн ОЕСР якістю державних 
медичних послуг – середній показник країн ОЕСР зменшився 
з 71 до 70%, однак він має найвищу оцінку12. Найбільше задо-
волені громадяни Бельгії, Норвегії та Швейцарії, а найниж-
чий – в Чилі та Греції. За останнє десятиліття найбільше падін-
ня задоволення рівнем медицини спостерігалося у Греції, 
Ісландії та Японії, що до певної міри пояснюється складними 
наслідками економічної кризи, з якими стикнулися європей-
ські країни. Серед українців рівень задоволення якістю послуг 
у сфері охорони здоров’я зріс з 22 до 24% без урахування 
результатів реформи фінансової системи медицини, що почала 
реалізовуватися в 2018 році. 

Менш задоволені громадяни країн ОЕСР системою освіти 
та школами – в середньому 67%, що більше на 1%. Найбільше 
задоволених проживає в Ірландії, Норвегії, Швейцарії, а най-
нижчий – Чилі, Угорщині, Мексиці та Іспанії. В Україні цей 
показних також покращився лише на 1% – до 45%. 

У країнах ОЕСР зафіксовано певне зростання рівня довіри 
до судової системи, хоча вона поступається медицині та освіти: 
середній показник виріс з 52 до 55%. В 2016 році найбільш 
задоволеними були громадяни Данії, Норвегії та Швейцарії, а 
найменше – в Чилі та Італії. Найбільшого прогресу у цій сфері 
досягнуто в Чехії, Німеччині, Японії та Ірландії, а найбільше 
погіршення спостерігається в Туреччині. В Україні теж зафік-
совано певний ріст довіри громадян до судової системи та судів 
за 2007–2016 роки: він виріс з 8 до 11%, що опосередковано 
свідчить про успішність судової реформи, започаткованої в 
2014 році.
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Згідно даних СПП Україна дещо покращила свій показник 
співвідношення реалізації цивільного правосуддя та свободи 
суддів від впливу з боку держави, який був найгіршим у порів-
нянні з розвиненими країнами Заходу: з 0,33 в 2016 до 0,48 в 
2018 і з 0,29 до 0,6413 відповідно при середньому показнику 
ОЕСР в 2016 0,77 та 0,7.

Отже, довіра до органів державної влади демонструє тен-
денцію до зниження не лише в Україні, а й більшості розвине-
них країн світу. Це можна розглядати не лише у загальному 
контексті кризи представницької демократії, неспроможної 
адекватно реагувати на виклики сучасності, а й як показник 
нездатності держави вирішити питання, пов’язані з якістю 
державних послуг, ефективністю судової системи, справедли-
вим розподілом доходів між громадянами. Іншими словами, 
протидія сучасним негативним явищам у політичних процесах 
(зростання популярності популістських партій, маніпуляції 
громадською думкою, ріст незадоволення серед громадян тра-
диційною політикою тощо) вимагає комплексного підходу до 
удосконалення діяльності державних органів паралельно із 
зміцненням інститутів представницької демократії. 
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Bereza Anatolii. Decreasing the trust in government of Ukraine in the global 
context

According to a Gallup survey conducted in 2018, the level of Ukrainian trust 
in government dropped sharply from 24% in 2014 to 9%, an is one of the lowest 
in the world. Trust means a positive perception of the activity of an individual 
or organization that can be based on real experience, but is largely determined 
by the subjective assessment of individuals. Despite some subjectivity the trust 
can be considered to some extent an objective indicator of the efficiency of 
public authorities, their ability to ensure economic development. Trust in 
government will lead to better compliance with the rules and tax laws, 
strengthen social and political consensus, provide the support of the voters for 
the period of unpopular reforms, and mobilize citizens to participate in the 
decision-making process. A high level of trust also contributes to economic 
growth through stimulating investment and consumption. Although trust 
depends on a variety of factors, the most important are the level of corruption 
in public authorities, the quality of public services and the ability of the state to 
protect citizens from external and internal risks.

Decreasing the level of trust in government is not only the Ukrainian 
problem. Decades after the onset of the economic crisis, less than half of the 
citizens of the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) – 42% trust in goernment, which represents a 3% decline compared 
to 2007.

The level of citizens trust is influenced by a number of factors, including 
economic and political (elections, constitutional crisis) processes, or other 
important events such as natural or man-made events or loud scandals (for 
example, the disclosure of corruption practice). Moreover, the expectations of 
citizens can grow faster than the government reacts, making them doubt the 
ability of the executive authorities to respond promptly to new demands.

However, it is possible to identify additional factors that largely determine 
the perception of citizens of the performance of public authorities, in particular 
social inequality, measured by the Gini coefficient, adherence to the rule of law 
principle and the quality of services provided to citizens (in particular, in the 
areas of health, education and justice).

Key words: trust, inequality, rule of law, public administration, populism, 
democracy.
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УдК 321.01
О. М. СТОЙКО

СУЧаСНІ ЗаХІДНІ НаПрЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ВЗаєМОЗВ’ЯЗКУ ПраВа І ПОЛІТИКИ1

Розглянуто основні напрями міждисциплінарних політико-правових 
досліджень у країнах Заходу, які здійснюються на стику політології, пра-
вознавства, міжнародного права. Розкрито суть контрмажоритарної 
дилеми, особливостей поєднання політологічного та правового підходу у 
вивченні міжнародного права, та на основі аналізу курсів, що пропонуються 
студентам-політологам в європейських університетах, виділено перспек-
тивні напрями досліджень, що включають розуміння ролі права у соціально-
му та просторовому вимірах. 

Ключові слова: право, політологія, правосуддя, суспільство, демократія, 
контрмажоритарна дилема.

Stoyko Olena. Contemporary Western trends in the study of the relationship 
between law and politics

The main directions of interdisciplinary political and legal research in the 
Western countries, which are carried out at the intersection of political science, 
jurisprudence, international law are considered. The essence of the 
countermajoritarian dilemma, the features of the combination of the political and 
legal approach in the study of international law, and on the basis of analysis of 
courses, offered to political scientists in European universities, perspective directions 
of research are highlighted, including an understanding of the role of law in social 
and spatial dimensions.

Key words: law, political science, justice, society, democracy, counter-
majoritarian dilemma.

Міждисциплінарні дослідження є однією з характерних рис 
сучасної науки, даючи можливість не лише вийти на нові гори-
зонти наукових розвідок, а й поглибити знання в рамках тради-
ційних напрямів. Це стосується не лише природничих наук, а 
й гуманітарних, що відображає поступ науково-технічного 
прогресу та зростання складності соціальних відносин у сучас-

1© СТОЙКО Олена Михайлівна – доктор політичних наук, провідний 
науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України
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них суспільствах. Одним із таких перспективних напрямів є 
правова політологія, що перебуває на етапі своєї інституціона-
лізації в Україні. Водночас у країнах Заходу політологія як 
наука існує уже понад століття, що дало змогу більше часу при-
ділити вивченню проблем взаємодії права та політики, вияви-
ти питання, що потребують свого розв’язання. 

Дискусії про співвідношення права і політики охоплюють 
широкий спектр питань від належної організації управління 
до репресивної природи права. На Заході такі обговорення 
найчастіше зосереджені навколо конституції, конституціона-
лізму та ролі судової гілки влади. Найбільш відомим прикла-
дом є дискусії щодо «контрмажоритарної дилеми»1, яка збері-
гає свою актуальність для США, Великобританії та Європей-
ського Союзу. Водночас вона має надзвичайне значення для 
багатьох молодих демократій, оскільки необхідно з’ясувати, 
чи підтримують органи правосуддя ліберальні демократичні 
цінності краще, ніж демократичні інститути, чи таке поси-
лення залежить від низки чинників, включаючи й те, як судді 
бачать свою роль? Відповідь на це питання вимагає глибокого 
розуміння фактичної поведінки індивідів та управлінських 
інститутів. Попри значний обсяг досліджень, присвячених 
аналізу впливу на представництво різних виборчих систем, 
державний устрій, політичний режим, що дає можливість для 
розуміння поведінки виборців, досі не зовсім зрозуміло, як 
саме судді приймають рішення, що можуть мати вирішальний 
вплив на розвиток суспільства, особливо коли йдеться про 
тлумачення конституції. 

Згідно з концепцією верховенства права судді мають жор-
стко слідувати букві і духу законів, що накладає певні обме-
ження на їх діяльність. Однак досить часто положення закону 
є нечіткими, допускають кілька інтерпретацій, тому сам по 
собі він не може дати однозначну відповідь. Так, у США двоє 
суддів, які безпристрасно застосовують норми права, можуть 
прийняти різні рішення. При цьому судді від Демократичної 
партії будуть поводити себе по-іншому, ніж ті, що представля-
ють Республіканську. Проте, щоб закон суттєво відрізнявся від 
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політики, він повинен обмежувати вплив партійного членства 
або індивідуальних уподобань суддів. Численні політологічні 
дослідження припускають, що право мало обмежує політичних 
акторів та членів судової гілки влади. У найбільш крайніх фор-
мах звернення до права чи методів тлумачення є не чим іншим, 
як поясненням ex post facto. Це повністю політологічне розу-
міння прийняття правових рішень суперечить усім заявам про 
обмежувальний характер права, яким керуються судді. Іншими 
словами, судові рішення є не чим іншим, як утвердженням 
політичних уподобань суддів, що маскуються під закон, осо-
бливо з таких суперечливих питань, як одностатеві шлюби, 
аборти, володіння зброєю тощо.

 Якщо ж йдеться про молоді демократії, які формуються в 
унікальних історичних та політичних передумовах, то у кожно-
му випадку вимагається конкретна відповідь на питання про 
ступінь, до якого слід обмежити більшість конституцією, обсяг 
компетенції суддів, підстав для їх притягнення до політичної 
відповідальності.

Досить перспективними є політологічні дослідження між-
народного права. Вивчення міжнародного права політологами 
стикається з низкою проблем, що заважають поясненню та 
розумінню: 1) міжнародних правових інститутів (наприклад, 
міжнародних судів); 2) міжнародно-правових процесів; 3) пра-
вових наслідків застосування міжнародного права. Однак полі-
тологам вдалося зробити вагомий внесок у міжнародне право, 
зокрема вивчення політичних режимів, аналіз дотримання 
прав людини й громадянина, виконання положень договорів 
та врегулювання суперечок у міжнародних організаціях2. 

Основна проблема полягає у тому, що відносно незначна 
кількість політологів на практиці стикається з міжнародним 
правом. Вважається, що її можна вирішити через налагоджен-
ня взаємовигідної співпраці з юристами-міжнародниками, 
однак вона не завжди приносить очікувані результати. Водночас 
існує думка, що політологи, які серйозно займаються міжна-
родним правом, повинні отримати відповідний досвід роботи в 
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органах міжнародного правосуддя, що є досить складним 
завданням. 

Слід визнати, що міждисциплінарна підготовка (у сфері чи 
то права, чи політології) не дає дослідникам міжнародного 
права належної підготовки для справжнього розуміння дина-
міки цього важливого феномена. Спеціалізація лише в одній 
дисципліні до певної міри ускладнює розуміння практики між-
народного права, що проявляється у багатьох провідних науко-
вих дослідженнях у сфері міжнародного права, проведених 
політологами, насамперед у працях про діяльність міжнарод-
них спеціальних трибуналів та Міжнародного кримінального 
суду. Навіть публікації у провідних журналах хибують на 
неправильні тлумачення міжнародних інструментів, нерозу-
мінням процесуального і речового права, а також на випадкові 
посилання на прецедентне право, що спотворює розуміння 
міжнародного правосуддя. 

Оскільки політологи схильні переносити дослідницькі 
питання, зумовлені об’єктом свої досліджень, у сферу міжна-
родного права, багатьом не вдається визначити справді цікаві 
питання міжнародного права. Той факт, що дослідницькі про-
екти міжнародного права у політології були засновані на теорії 
та методах, а не на проблемах, мало негативний вплив на вче-
них, які просто повторювали традиційні питання теорії міжна-
родних відносин у новій сфері (наприклад, про роль положень 
неореалізму, неолібералізму та конструктивізму в обґрунтуван-
ні створення Міжнародного кримінального суду). 

Намагаючись вловити методологічні відмінності між пра-
вом та політологією у підходах до вивчення міжнародного 
права, Р. Кіохейн свого часу запропонував розрізняти «інстру-
менталістську оптику» (характерну для політологів, які ви вча-
ють правила, що регулюють спільну практику в міжнародних 
відносинах), та «нормативну оптику» (поширену серед юрис-
тів-міжнародників, які акцентують увагу на впливі спільних 
норм та процесів, за допомогою яких ці норми інтерпретують-
ся, на державну політику), та виявив недоліки кожної з них3. 
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Нині багатьом політологам бракує знань і досвіду, необхід-
них для глибоких досліджень міжнародного права. Професійне 
навчання в юридичних школах є лише частковим рішенням, 
оскільки лише деякі з них спроможні запропонувати відповід-
ну підготовку з міжнародного права. Адже цей предмет вважа-
ється другорядним у професійній освіті юристів. Єдиним спо-
собом отримати знання, необхідні для розуміння міжнародно-
го права, є практика, що передує аналізу. За відсутності взаємо-
дії у прикладній діяльності, наприклад у роботі в міжнародних 
судах і трибуналах, будь-яке пояснення вибору, зробленого 
суддями, залишатиметься досить обмеженим. І навпаки, будь-
яке знання внутрішньої кухні міжнародних судів і трибуналів, 
не підкріплене методологією соціальних наук, залишатиметься 
лише суб’єктивною оцінкою окремих випадків правосуддя. 

Іншими словами, політологія може збагатити вивчення 
міжнародного права методологією соціальних наук, що вклю-
чає – окрім позитивістської політичної економії – багату тра-
дицію порівняльного історичного аналізу. Такий внесок мав би 
позитивний вплив на вивчення міжнародного права, особливо 
з урахуванням того, що брак даних з міжнародного права вима-
гає створення масштабної бази даних. Політологам вивчення 
міжнародного права може відкрити новий підхід – правовий. 

Певне уявлення про сучасне розуміння взаємозв’язку між 
правом і політикою та перспективи дослідження у цій сфері 
дають назви курсів, що пропонуються студентам Лондонської 
школи економіки та політичних наук, яка вважається одним зі 
світових лідерів у підготовці фахівців-політологів4, розкриває 
суть сучасних напрямів міждисциплінарних досліджень у цій 
сфері. Курс «Право і політична думка»5 вивчає зв’язок між 
цими феноменами шляхом аналізу класичних текстів політич-
ної думки: «Левіафана» Т. Гоббса, «Суспільного договору» 
Ж.-Ж. Руссо, «Роздумів про революцію у Франції» Е. Берка, 
«Конституційної теорії» К. Шмідта, «Про людську поведінку» 
М. Окшотта, «Право, законодавство та свобода» Ф. фон 
Хайєка. Таким чином, розглядаються основні питання теоре-
тичного та юридичного інтересу, зокрема верховенство права, 
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лібералізм та республіканізм, культурний плюралізм, теорії 
влади та легітимності, революція та держава, націоналізм та 
космополітизм. 

Ще один курс – «Право і соціальна теорія»6 фокусується на 
визначенні місця закону в сучасних суспільствах. Основна 
увага приділяється взаємодії права і простору, оскільки остан-
нє поняття є малодослідженим і перебуває в центрі низки 
поточних дискусій про політику простору, взаємодію соціуму з 
природою, глобалізацію, урбанізацію7 тощо. Автор курсу при-
пускає, що правники по-іншому розуміють простір, ніж архі-
тектори, містобудівники, географи, чиновники, політики, 
правозахисні групи, чи економісти, коли йдеться про природ-
не чи штучне середовище8. Більше того, сама спроба осмисли-
ти місце закону в суспільстві тісно пов’язана з особливостями 
культурної спадщини, яка уже більше не зобов’язана розкрива-
ти усю складність топоса закону, його наочність та матеріаль-
ність. Іншими словами, сучасний простір уже не є завжди і 
скрізь одним і тим же місцем, як вважали Коперник, Галілей, 
Ньютон, Бекон та Декарт, а чимось настільки різноманітним, 
що вимагає пошуку нових рішення цієї проблеми і, відповідно, 
переосмислення місця закону у суспільстві.

Курс «Право у суспільстві»9 поєднує елементи антрополо-
гічної та соціальної теорії, важливі для розуміння права у 
суспільстві. У ньому використовуються антропологічні тексти 
для формування нового підходу до сучасних правових норм та 
інститутів10. Він спрямований на документування правових 
інститутів та практики як конкретного етнографічного фено-
мена, особливу увагу приділяючи технікам написання і доку-
ментування, правовому продукуванню осіб і речей та на право-
вому оформленні інститутів. Автор курсу поєднує абстрактну 
соціальну історію з конкретним етнографічним методом у 
вивченні ритуалів, родинних зав’язків, власності та комуніка-
ційних технологій у формальному праві. В ході навчання сту-
денти розглядатимуть такі теми: 

– право, антропологія та виробництво соціального: вступ до 
зв’язків між юридичними і антропологічними дослідженнями, 
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дослідження правових концепцій влади, агентства та соціаль-
ної особи та антропологічних моделей суспільства; 

– правовий та політичний ритуал: вибрані теоретичні аналі-
зи сучасних правових ритуалів розглядається на тлі антрополо-
гічних дискусій щодо загальної природи ритуалу; 

– письмова владна комунікація: представлення та кон-
струювання соціальних інститутів в управлінні; 

– юридичний час та доведення: етнографічний аналіз нара-
тивів, свідчень та доказів у різних правових культурах; 

– особа і речі: правові форми персоніфікації та об’єктивації 
у системі власності і успадкування з особливим акцентом на 
законодавстві, що регулює репродуктивні ресурси;

– правові колективи, сучасні корпорації тощо; етнографія 
соціальних і правових конструкцій колективного агентства;

– застосування антропології в праві та політиці: роль антро-
пології у дискусіях щодо корінних народів, культурної власно-
сті, ресурсів спільного користування та альтернативного вирі-
шення суперечок. 

Курс «Соціально-правова теорія і практика»11 досліджує 
взаємодію між соціальною теорією, методологією та соціаль-
но-правовою практикою. Після ознайомлення з літературою 
по історії, масштабом і характером доктринальних, реалістич-
них, критичних і соціально-правового підходу до права, курс 
зосередиться на основоположних емпіричних дослідженнях 
права та правових явищ. Зокрема, студенти матимуть визначит 
як конкретні теоретичні принципи впливають на вибір мето-
дології, методів та підходів до інтерпретації даних12. Для погли-
бленого аналізу відбираються емпіричні дослідження, що ана-
лізують основні правові концепції, такі, як права, регулюван-
ня, доступ до правосуддя, судження, нейтральність, належна 
процедура та рівність. При цьому авторам провідних соціаль-
но-правових досліджень пропонують провести «майстер-кла-
си» для обговорення питань, пов’язаних із науковою роботою. 

Отже, проблематика співвідношення права та політики 
досить тривалий час розробляється західними науковцями, 
зокрема щодо впливу закону на діяльність суддів (контрмажо-



41Серія Політичні науки

ритарна дилема), взаємозв’язку міжнародного права та політи-
ки. До відносно нових напрямів досліджень належать ті, що 
фокусуються на ролі права у суспільних відносинах, поєдную-
чи елементи антропології, соціології, географії тощо. 
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Stoyko Olena. Contemporary Western trends in the study of the relationship 
between law and politics

Debates on the relationship between law and politics cover a wide range of 
issues from good governance to repressive nature of law. In the West, such 
discussions are most often focused around the constitution, constitutionalism, 
and the role of the judiciary. The most famous example is the discussion of 
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«countermajoritarian dilemma», which remains relevant for the United States, 
the United Kingdom and the European Union. At the same time, it is extremely 
important for many young democracies, because it is necessary to find out 
whether the justice bodies support liberal democratic values   better than 
democratic institutions, or this depend on a number of factors, including how 
judges see their role?

Political studies of international law are very promising. The study of 
international law by political scientists faces a number of problems that hinder 
the explanation and understanding of: 1) international legal institutions (for 
example, international courts); 2) international legal processes; 3) the legal 
consequences of the application of international law. However, political 
scientists managed to make a significant contribution to international law, in 
particular, the study of political regimes, the analysis of the observance of 
human and civil rights, the implementation of treaty provisions and the 
settlement of disputes in international organizations

Political science can enrich the study of international law by the methodology 
of social sciences, which includes – besides positivist political economy – a 
rich tradition of comparative historical analysis. Such a contribution would 
have a positive impact on the study of international law, especially given that the 
lack of data on international law requires the creation of a large-scale database. 
Political scientists in the study of international law can open a new approach – 
legal.

Political science can enrich the study of international law with the 
methodology of the social sciences, including – in addition to positivistic 
political economy – the rich tradition of comparative historical analysis. Such 
a contribution had a positive impact on the study of international law, especially 
given the fact that the lack of data under international law requires the creation 
of a large-scale database. Political scientists studying international law can open 
a new approach – legal.

Some understanding of the current understanding of the relationship 
between law and politics and the prospect of research in this area gives the 
names of the courses offered to students at the London School of Economics 
and Political Sciences, which is considered one of the world leaders in the 
training of political scientists: Law and Political Thought, Law and Social 
Theory, Law in Society, Socio-legal Theory and Practice.

Key words: law, political science, justice, society, democracy, 
countermajoritarian dilemma.
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ІНСТИТУЦІОНаЛІЗаЦІЯ ПраВОВОЇ ПОЛІТОЛОгІЇ  
У СТрУКТУрІ ПОЛІТОЛОгІЧНОгО  

І ПраВОВОгО ЗНаННЯ  
В КОНТЕКСТІ єВрОІНТЕграЦІЇ УКраЇНИ1

Досліджується інституціоналізація правової політології у структурі 
політологічного і правового знання в контексті євроінтеграції України. 
Об’єднання різних галузей наукового знання для вирішення як глобальних, 
так і локальних завдань у сучасній науці набуває все більшого поширення. 
Інтеграція політики і права в межах правової політології є відображенням 
об’єктивної взаємодії, розвитку і політики, і права в сучасному світі. 
Правова політологія має стати науковою основою розвитку політико-пра-
вової практики, успішного забезпечення та реалізації реформ в контексті 
євроінтеграції України.

Ключові слова: правова політологія, правова політика, політологія, пра-
вознавство, євроінтеграція, закон.

Yavir Vira. Institutionalization of legal political science in the structure of 
political and law sciences in the context of European integration of Ukraine

The article contains the analysis of institutionalization of legal political science 
in the structure of political and law sciences in the context of European integration 
of Ukraine. The association of various branches of scientific knowledge to solve 
both global and local problems in modern science is becoming more widespread. 
Integration of politics and law within legal political science is a reflection of 
objective interaction, development and politics, and law in the modern world. Legal 
political science should become the scientific basis for the development of political 
and legal practice, successful provision and implementation of reforms in the 
context of European integration of Ukraine.

Key words: legal political science, political science, law science, eurointegration, 
law.
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Незважаючи на те, що становлення правової політології як 
окремої галузі науки розпочалося наприкінці 90-х – на початку 
00-х років, потреба в інтеграції правового та політичного знан-
ня з метою осмислення співвідношення політики і права для 
пошуку оптимальних шляхів їх взаємодії в конкретній країні, 
підвищення їх ефективності в управлінні та регулюванні 
суспільних відносин, назріла вже давно. Найбільше вона обу-
мовлена проведенням реформ в контексті євроінтеграції 
України. Почасти інституціоналізації правової політології як 
науково-пізнавальної системи в контексті інтеграції наукового 
знання перешкоджав активний процес диференціації та спеці-
алізації української науки загалом та її політичної й правової 
підсистем зокрема. 

Диференціація і політичної, і правової науки стала законо-
мірним наслідком стрімкого процесу збільшення кількості та 
ускладнення політичного та правового знання і завершилася 
високим рівнем спеціалізації кожної. В межах політології були 
концептуалізовані такі дисципліни, як політична філософія, 
порівняльна політологія, політологія міжнародних відносин, 
етнополітологія, партологія, кратологія, конфліктологія, дер-
жавне управління, політична психологія та ін. Право спеціалі-
зувалося за фундаментальними галузями, серед яких відокрем-
люють конституційне, цивільне, адміністративне, криміналь-
не, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне право. 
В результаті такої глибокої диференціації та вузької спеціаліза-
ції політичної і правої сфер в науці поступово було втрачено 
розуміння єдності політики і права. 

Якщо право регулює суспільні відносини, то політика перед-
бачає мистецтво управління суспільними відносинами та дер-
жавою. По суті, предмет один, немає протиставлення політики 
і права, вони однаково важливі і нерозривно діалектично поєд-
нані в сфері управління суспільством і державою. Ю. Шемшу-
ченко, розмірковуючи над роллю права і закону в формуванні 
правої держави в Україні, вказує на недостатність закону як 
форми вираження права для регулювання суспільних відно-
син1. Як зауважує О. Скакун, зміст зв’язку права і закону поля-
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гає в тому, що закон як відображення державної волі має бути 
адекватним формулюванням права, яке об’єктивно виникає в 
суспільстві2. Під відповідністю закону праву розуміється пере-
дусім «природне право» – мораль, свобода, справедливість, 
рівність, що слугує критерієм для оцінки діючого позитивного 
права – закону. 

Ю. Шемшученко називає спірною думку про те, що харак-
терною рисою правої держави є панування закону у всіх без 
винятку сферах суспільної діяльності, закликаючи уникати 
фетишизації закону, позаяк спроби все зарегулювати законами 
суперечать ідеї саморегулювання в умовах громадянського 
суспільства. Правове регулювання, на думку академіка, необ-
хідне до тієї міри, до якої відповідає потребам гармонії інтере-
сів суспільства, особи, послідовного впровадження у життя 
принципів соціальної справедливості, забезпечення громад-
ської безпеки тощо3. Багато ж інших питань можуть успішно 
регулюватися і фактично регулюються не у правовому поряд-
ку – при чому, чим ширша сфера соціального життя, яка є віль-
ною від нормативно-правового регулювання, тим міцніші 
устої правової держави.

 Успішне функціонування будь-якої країни як правової дер-
жави неможливе без гармонійного поєднання, узгодженої вза-
ємодії політики і права в управлінні державою і суспільством. 
Право реалізується через політику, а політика формується на 
засадах права. В демократичній, правовій державі політика не 
може бути неправовою, в її основі лежить людина та її інтере-
си. Не випадково, в Конституції України зазначається, що 
Україна є демократична, соціальна, правова держава (ст. 1), 
а людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю 
(ст. 3).

Будь-яка неправова політика втрачає легітимність. Під 
правовою політикою в широкому розумінні мається на увазі 
політика держави, заснована на праві. У вузькому розуміння 
правова політика означає державну політику в правовій сфері 
суспільного життя, метою якої є побудова громадянського 
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суспільства і правової держави, яка базується на принципах і 
нормах Конституції. Як і право, що вказує на нерозривний 
зв’язок права і політики, правова політика втілюється у зако-
нах, указах, постановах та інших нормативно-правових актах 
та в діяльності відповідних державних органів щодо їх реалі-
зації.

Згідно з Ю. Шемшученком правова політика – це особлива 
форма державної політики, засіб юридичної легітимації, закрі-
плення і здійснення політичного курсу країни, реформування 
різних галузей суспільного життя. Правова політика спрямова-
на на створення ефективно діючого механізму правового регу-
лювання суспільних відносин, найбільш повне забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина, зміцнення дисципліни, 
законності й правопорядку, формування правової свідомості та 
правої культури населення4. Щоб бути легітимною (знаходити 
підтримку у суспільстві) та ефективною (досягати поставлених 
цілей), правова політика повинна базуватися на принципах 
соціальної обумовленості, наукової обгрунтованості, стабіль-
ності, демократичності й гуманності, справедливості, узгодже-
ності інтересів особи і держави, пріоритеті прав людини, від-
повідності міжнародним стандартам, прозорості. 

О. Скрипнюк, у свою чергу, вважає, що правова політика в 
демократичній правовій державі полягає в тому, що право не 
може слугувати досягненню політичних цілей. Вчений визна-
чає правову політику як процес формування і здійснення за 
допомогою правових засобів, заснованих на праві ідей, прин-
ципів, програм, заходів щодо реалізації державної влади у різ-
них сферах суспільства5. Правова політика за своєю суттю є 
концентрованим вираженням взаємодії, поєднання політики і 
права у регулюванні, управлінні державою та суспільними від-
носинами. Як слушно зауважує Н. Пархоменко, «постійний 
розвиток суспільних відносин вимагає відповідного удоскона-
лення не лише окремих елементів правової системи, а й усіх 
елементів соціальної, економічної та політичної систем»6. 

Це вкотре підтверджує нерозривний зв’язок політичної та 
правової систем, а також необхідність їх комплексного дослі-
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дження в межах наукового стартапу, яким на сьогодні постає 
правова політологія. Як і кожен стартап – правова політологія, 
як молода, порівняно нещодавно створена наука (для наукової 
галузі 20 років – це не вік, максимум, чого можна досягти за 
цей час – навіть не визнання, а впізнаваності), формується на 
основі інноваційних підходів, почала виходити на науковий 
ринок і поки що володіє обмеженими науково-методологічни-
ми ресурсами, оскільки перебуває на стадії формування на базі 
двох усталених наук: правознавства та політології.

В широкому розумінні політика визначається як діяльність, 
сукупність засобів (інструментів) та методів для реалізації пев-
них стратегічних інтересів задля досягнення визначених 
(суб’єктом політичного процесу) цілей в певному соціальному 
середовищі. Застосування права у державі та суспільстві також 
слугує досягненню певних цілей, реалізації цінностей. Так, 
Т. Тарахонич стверджує, що «правове регулювання, як і право-
застосування, спрямоване на досягнення певних цілей, а саме 
впорядкування суспільних відносин»7. Правове регулювання – 
це впорядкування суспільних відносин, здійснюване державою 
за допомогою права і сукупності правових засобів. Правове 
регулювання здійснюється за допомогою тих правових засобів, 
які забезпечують його ефективність, гарантує доведення норм 
права до їх виконання і, щонайголовніше, має цілеспрямова-
ний характер – спрямоване на задоволення законних інтересів 
суб’єктів права. Сфера правового регулювання охоплює сукуп-
ність суспільних відносин, яку можна і необхідно впорядкува-
ти за допомогою права і правових засобів. Мова йде про ті 
суспільні відносини, функціонування яких неможливе без 
застосування правових засобів, а саме – економічні, політичні, 
соціально-культурні відносини.

Якщо взяти за основу той факт, що політика є різновидом 
управління, здійснюваним владою для вдосконалення суспіль-
них відносин, то цілі політичного управління великою мірою 
перетинаються з цілями правового регулювання. Політичне 
управління визначається як цілеспрямований вплив людей і 
владних структур на суспільство в цілому або на окремі його 
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сфери з метою їх оптимізації (впорядкування, вдосконалення і 
розвитку) та досягнення певних цілей8. Серед основних цілей 
політичного управління В. Горбатенко та О. Бабкіна визнача-
ють реалізацію інтересів певних політичних сил і соціальних 
груп; регулювання суспільних відносин і суперечливих інтере-
сів різних соціальних груп; захист державних інтересів на між-
народній арені; вироблення оптимальних форм організації та 
стимулювання діяльності людей; регулювання економічної 
діяльності; стимулювання науково-технічного прогресу; забез-
печення стабільності та правопорядку. 

Що ж стосується правового регулювання, то Н. Оніщенко, 
в свою чергу, стверджує, що основним «покликанням, «місією» 
права взагалі, його «конструктивним» навантаженням зокре-
ма, сьогодні, насамперед, є досягнення соціальної стабіль-
ності в суспільстві. Саме ця правова категорія найбільш 
пов’язана із реалізацією завдань соціального розвитку, відо-
бражає стан і умови функціонування сучасного суспільства в 
цілому»9. На думку вченої, право пов’язане з глибинними 
потребами й інтересами людей щодо упорядкування громад-
ського та приватного життя відповідно до їх загальної волі. 
Тому воно повинно передбачати гарантії прав та свобод осо-
бистості, гуманізм, соціальну справедливість – від особли-
востей правового регулювання залежатиме виконання демо-
кратичною державою ролі нейтралізатора соціальної напру-
женості, гострих соціальних конфліктів тощо. Н. Оніщенко 
переконана, що якщо право не виконує цих завдань, не 
«справляється» з цією місією, його настанови підлягають 
переосмисленню і перегляду. 

Цілі, завдання та функції права і політики, правового регу-
лювання та політичного управління мають досить обширний 
спільний сегмент, позаяк реалізуються в одній і тій же державі 
та суспільстві. Політика і право є самодостатніми соціальними 
явищами, які мають власні сфери реалізації, але при цьому 
виконують як спільні функції, так і свої окремі особливі, спе-
цифічні завдання. Як і політологи політику, так і правники 
розглядають право в аспекті його ефективності і результатив-
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ності, що висвітлює головну якість права – здатність реально 
впливати на діяльність та поведінку людей, а через це – спри-
яти прогресивним змінам у суспільстві.

На взаємозв’язку права і політики наголошує О. Скрипнюк, 
називаючи їх взаємозалежними та взаємодіючими феномена-
ми: «особливість взаємозв’язку права і політики полягає в 
тому, що вони покликані забезпечити раціональні, науково 
обґрунтовані й стабільні принципи взаємовідносин громадян у 
суспільстві, гарантувати їм реальне здійснення прав і свобод»10. 
Проблему співвідношення права і політики вчений розглядає 
наступним чином: 1) політика і право мають глибокі і нероз-
ривні взаємозв’язки, вони тісно пов’язані з державою та її 
функціонуванням; 2) право існує в оточенні різних соціальних 
явищ, які впливають на нього і зазнають його впливу – до 
таких явищ належить і політика; 3) взаємини права і політики 
двосторонні: політика через державу санкціонує й конструює 
систему права, робить її публічною, загальнообов’язковою, 
загальною, – з іншого боку сама держава підтримується і 
забезпечується правом; 4) поняття права в собі містить ядро 
загальнолюдських цінностей, інтегрованих в історичному і 
культурному розвитку народу та орієнтири і принципи для 
політики; 5) основою функціонування права і політики є цін-
нісні орієнтації, які відображають інтереси і потреби соціаль-
них суб’єктів. Політика не може існувати без права: шляхом 
прийняття нормативних актів реалізується державна політика 
в усіх її проявах, включаючи міжнародну. Право є однією із 
основних форм реалізації політики, запорукою її легітимності, 
законності та відповідності загальнолюдським цінностям.

Незважаючи на усвідомлення та аналіз взаємозв’язку права 
та політики в працях правників, як зазначає А. Сотник, у 
сучасній політичній і юридичній науці практично відсутнє тео-
ретичне осмислення впливу політичних процесів на станов-
лення та розвиток правової системи. З огляду на характер пере-
бігу нинішніх суспільно-політичних процесів, зокрема в 
Україні, актуальним є дослідження проблем розвитку правової 
системи з урахуванням впливу політичних чинників11. Наразі 
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політичне та правове знання, незважаючи на спорадичні спро-
би поєднання, що призвело до формування принципово ново-
го феномена – політико-правового знання, але лише в окре-
мих, вузьких сферах, наприклад, політична психологія права, 
політична соціологія права, – аналізується та акумулюється 
окремими галузями науки. А це, в свою чергу, унеможливлює 
комплексне, всебічне дослідження складних політико-право-
вих проблем, яке б базувалося на системному підході, розгля-
дало взаємозв’язки політичної і правової сфер, вплив політич-
них чинників на процес правотоворення та правозастосування 
і правових на процес формування політики в різних сферах 
життя. 

Під час аналізу підвалин правової політології як науко-
во-пізнавальної системи слід неодмінно згадати, що розвиток 
науки відбувається шляхом діалектичної взаємодії двох проти-
лежних процесів – диференціації (поглиблення спеціалізації 
та виокремлення нових наукових дисциплін) і інтеграції (син-
тез знання, об’єднання окремих галузей наукового знання). 
Правова політологія як науково-пізнавальна система і дослід-
ницька парадигма пропонує шляхи усунення прогалин дослі-
дження взаємовпливу політики і права в межах цих окремих 
галузей, формуючи якісно новий рівень інтеграції наукового 
політико-правового знання. Потенціал правової політології в 
осмисленні сутності політики і права в умовах нових викликів 
розвитку держави і суспільства, насамперед в країнах перехід-
ного типу, невичерпний. 

Якщо вивчення взаємодії, взаємовпливу політики і права 
окремо в межах правознавства та політології дає можливість 
для обмеженого спорадичного та ситуативного використання 
однією наукою знань, отриманих іншою, то правова політоло-
гія постає своєрідним комплексним кумулятивним майданчи-
ком, напрацьовуючи власну науково-методологічну базу та 
категоріальний апарат, яка найбільше відповідає об’єкту дослі-
дження – політико-правової сфери. Слід неодмінно наголоси-
ти на кумулятивному ефекті (ефект Монро – підсилення дії 
вибуху шляхом його концентрації в заданому напрямку12 пра-
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вової політології у дослідженні політико-правових явищ, 
оскільки правознавство та політологія, інтегровані в межах 
однієї науково-пізнавальної системи, підсилюють дієвість та 
ефективність один одного у дослідженні кожного конкретного 
феномена. 

Кумулятивний ефект досить широко використовується з 
дослідницькою метою в сферах далеких, від його винайден-
ня – в гірничій та військових справах, а саме: в економіці, 
енергозбереженні, управлінні, оскільки дозволяє досягти 
зростання ефективності задіяних різнопланових засобів в гео-
метричній прогресії. Тому І. Кресіна та А. Сотник справедливо 
вважають, що правова політологія виявляє принципово нові 
можливості для осмислення політики і права, базуючись на 
природно-правовому та ціннісно-нормативному підході. Вона 
вибудовує новий алгоритм розуміння політики як діяльності 
заснованої на принципах права, які є її універсальними вимі-
рами13.

Поява правової політології є науковою відповіддю на сучас-
ний запит суспільства та демократичної, правової держави, в 
якій людина та її інтереси є головною цінністю. Надалі прово-
дити пошук рішень актуальних проблем, відповідей на викли-
ки політико-правової сфери вже неможливо без тісної взаємо-
дії права та політології, без синтезу напрацьованих ними ідей і 
методів. Творення правової політології як науково-пізнаваль-
ної системи і дослідницької парадигми в контексті інтеграції 
наукового знання є підтвердженням того, що розвиток науки є 
складним, комплексним діалектичним процесом, в якому 
диференціація супроводжується інтеграцією, відбувається вза-
ємопроникнення і об’єднання в єдине ціле найрізноманітні-
ших напрямків наукового пізнання, взаємодія різноманітних 
методів, теорій, ідей. 

Інтеграція політики і права в межах правової політології є 
відображенням об’єктивної взаємодії, розвитку і політики, і 
права в сучасному світі. Не випадково, Л. Броннікова називає 
розвиток науки надзвичайно складним процесом, який можна 
порівняти зі зростанням живого організму з огляду на те, що 
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процеси диференціації, спеціалізації, аналізу чергуються з 
кооперацією, синтезом14. За словами вченої, створення нових 
наукових напрямків, окремих наук відбувається одночасно зі 
«стиранням» різких граней, що розділяють різні галузі науки, з 
утворенням інтегруючих галузей науки, взаємним обміном 
методами, принципами, поняттями. Завданням сучасної науки 
є полідисциплінарний синтез, нова єдність наукового знання, 
яка визначається актуальними запитами суспільства, серед 
яких запит також на правову політологію. Поява і розвиток цієї 
науки підтверджує одну із закономірностей історичного роз-
витку науки – нерозривної діалектичної єдності процесів 
диференціації та інтеграції.

Правова політологія, інституціоналізуючись на стику полі-
тології та правознавства, дає змогу відкривати нові наукової 
горизонти, помічати та виокремлювати нові дослідницькі про-
блеми та питання, вирішення яких сприятиме оптимізації, під-
вищенню ефективності політико-правових процесів в Україні, 
вдосконаленню законодавства, забезпеченню стабільності 
державотворення в Україні. Правова політологія має стати нау-
ковою основою розвитку політико-правової практики, успіш-
ного забезпечення та реалізації реформ в контексті євроінте-
грації України. У лютому 2019 року до Конституції України 
були внесені зміни щодо стратегічного курсу на членство в 
Євросоюзі та НАТО, що вимагає розробки адекватного законо-
давчого забезпечення обраного курсу. Це обумовлює потребу в 
науковому осмисленні євроатлантичного вектора інтеграції 
України саме з урахуванням взаємодії політики і права. 
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Yavir Vira. Institutionalization of legal political science in the structure of 
political and law sciences in the context of European integration of Ukraine

The article contains the analysis of institutionalization of legal political 
science in the structure of political and law sciences in the context of European 
integration of Ukraine.

Despite the fact that the formation of legal political science as a separate 
branch of science began in the late 90’s., the need for the integration of legal 
and political knowledge in order to understand the relationship between politics 
and law to find the best ways to interact in a particular country, increase their 
effectiveness in the management and regulation of social relations, has been 
emerged long ago. It is mostly due to the implementation of reforms in the 
context of European integration of Ukraine.

Differentiation of both political and legal science has become a logical 
consequence of the rapid process of increasing the number and complexity of 
political and legal knowledge and culminating in a high level of specialization 
of each.

If the law regulates social relations, then the policy involves the art of 
managing public relations and the state. In fact, the subject is one, there is 
no opposition between politics and law, they are equally important and 
inextricably dialectically connected in the field of management of society 
and the state. Successful functioning of any country as a rule of law is 
impossible without a harmonious combination, coherent interaction of 
politics and law in the management of the state and society. Law is realized 
through politics, and politics is formed on the principles of law. In a 
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democratic, law-governed state, politics cannot be illegal, it is based on a 
person and his interests.

Any illegal policy loses legitimacy. Under the rule of law in the broad sense 
means the policy of the state, based on the law. In the narrow sense, legal policy 
means state policy in the legal sphere of public life whose purpose is to build a 
civil society and a rule of law based on the principles and norms of the 
Constitution. As well as the law, which indicates the inextricable link between 
law and politics, legal policy is embodied in laws, decrees and other normative 
legal acts and in the activity of the relevant state bodies for their implementation. 
To be legitimate (to find support in society) and to be effective (to achieve the 
set goals), legal policy should be based on the principles of social conditioning, 
scientific validity, stability, democracy and humanity, justice, coherence of the 
interests of the individual and the state, human rights priorities, compliance 
with international standards , transparency.

Goals, objectives and functions of law and politics, legal regulation and 
political management have a fairly large common segment, because they are 
realized in the same state and society. Politics and law are self-sufficient social 
phenomena that have their own realms of implementation, but perform both 
common functions and their own specific, specific tasks. Like politicians – the 
politics, both lawyers consider the law in terms of its effectiveness, which 
highlights the main quality of law – the ability to really influence the activities 
and behavior of people, and because of this – contribute to progressive changes 
in society.

Currently, political and legal knowledge, in spite of the sporadic attempts to 
combine, which led to the formation of a fundamentally new phenomenon but 
only in isolated, narrow spheres, for example, political psychology of law, 
political sociology of law, – still is analyzed and accumulates by separate 
branches of science. And this, in turn, makes it impossible to carry out a 
comprehensive, study of complex political and legal problems, which would be 
based on a systematic approach, and examined the interrelations between the 
political and legal spheres, the influence of political factors on the process of 
law and on the legal process of policy formation in different spheres of life.

The association of various branches of scientific knowledge to solve both 
global and local problems in modern science is becoming more widespread. 
Integration of politics and law within legal political science is a reflection of 
objective interaction, development and politics, and law in the modern world. 
Legal political science should become the scientific basis for the development 
of political and legal practice, successful provision and implementation of 
reforms in the context of European integration of Ukraine.

Key words: legal political science, political science, law science, 
eurointegration, law.
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А. П. ДЕМАРТИНО

рЕСУрСИ ІНФОрМаЦІЙНОЇ ВІЙНИ  
У ВОєННО-ПОЛІТИЧНІЙ СТраТЕгІЇ СШа Та КИТаЮ1

Інформація охопила абсолютно усі сфери суспільства. Вона дедалі вихо-
дить на перший план у політиці сучасних держав, а інформаційна безпека є 
важливим питанням для кожної з них. Інформаційний розвиток стрімко 
йде вгору і на цьому тлі ми помічаємо чимало конфліктів, які згодом переро-
стають в інформаційні війни. З огляду на це у статті розглянуто ресурси 
інформаційної війни на прикладі США та КНР. Ці держави потребують 
особливої уваги, оскільки є найбільш прогресивними в інформаційній складо-
вій своїх воєнно-політичних стратегій. І від того, як буде продовжуватися 
їх протистояння, залежить доля світового інформаційного суспільства.

Ключові слова: інформаційний простір, інформаційний вплив, холодна 
війна, «прохолодна війна», інформаційні війни, інформаційне протиборство, 
стратегія інформаційної безпеки, «група швидкого реагування», «м’який 
вплив».

Demartyno Andrii. Resources of the Information War in the militarypolitical 
strategy of the United States and China

Information covered absolutely all areas of society. It is becoming more and 
more important in the politics of modern states, and information security is an 
important issue for each of them. Information development is rapidly going up and 
against this background we notice a lot of conflicts, which later develop into o A.
information wars. The article discusses the resources of the information war on the 
example of the United States and China. These states require special attention, 
since they are the most progressive in the information component of their military-
political strategies. And the fate of the world information society depends on how 
their confrontation continues.

Key words: information space, information impact, cold war, «cool war», 
information wars, information confrontation, information security strategy, «rapid 
response team», «mild impact».

Відомо, що інформація в сучасному світі посідає важливе 
місце у його регіональному та глобальному вимірах. Від неї 
залежать і світові держави, і окремі суспільства, і об’єкти інф-

1© ДЕМАРТИНО Андрій Павлович – кандидат історичних наук, докто-
рант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
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раструктури. На даний момент інформатизація охопила усі 
сфери суспільного життя, включаючи військово-стратегічну. 
Вона змінила саме поняття «війни», дозволяючи без жертв і 
руйнувань планувати і здійснювати широкомасштабні операції 
зовнішньополітичного впливу. У цьому контексті інформацій-
на війна – найбільш актуальне явище, яке безперервно дослі-
джується.

Американський генерал М. Маклюен відзначив, що у новіт-
ній час економічні відносини дедалі більше набувають форми 
обміну знаннями, а не обміну товарами. А засоби масової 
комунікації самі є новими «природними ресурсами», що при-
множують багатства. Тобто боротьба за капітал, простори збуту 
відходять на другий план, а головним стає доступ до інформа-
ційних ресурсів, знань. І це призводить до того, що війни 
ведуться вже більше в інформаційному просторі та за допомо-
гою інформаційних видів озброєнь1.

З’явилися різноманітні інформаційні мережі, які мають 
власні засоби комунікації, економічне забезпечення та вій-
ськово-стратегічну структуру. Особливо актуальними стали 
використання, пошук нової інформаційної зброї та ресурсів, 
які б дозволили провідним державам боротися за сфери впливу 
і контролювати інформаційні потоки опонентів. Відомий аме-
риканський вчений М. К. Лібікі у своїй праці «Що таке інфор-
маційна війна?» виділив сім форм останньої: боротьба з пунк-
тами управління і зв’язку супротивника; боротьба за здобуття 
інформації про власні сили і сили противника в режимі реаль-
ного часу; радіоелектронна боротьба; психологічна війна; 
хакерська війна проти комп’ютерних систем противника; бло-
кування або спрямування економічної інформації в необхідне 
русло для досягнення економічного домінування, кібервійна2.

Кожна країна має власну концепцію інформаційного про-
тиборства і у стані війни, і під час мирного співіснування. 
Інформаційні ресурси використовуються в інформаційному 
середовищі не лише для безпосередніх бойових дій, а й для 
захисту власної інформаційної безпеки. Провідні держави 
включили цей аспект до своїх військово-політичних стратегій, 
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створили підрозділи спеціального призначення, які покликані 
запобігати інформаційним атакам та, з допомогою потужної 
інформаційної зброї, лобіювати інтереси своєї держави.

Цікавою та актуальною є тема ресурсів інформаційної 
війни. Адже, окрім визначеного набору, кожна держава має 
свої особливі інформаційні ресурси і намагається максимально 
користуватися ними у своїй воєнно-політичній стратегії. 
Відтак, спираючись на праці попередніх дослідників 
(І. Валюшко, О. Трофименко, О. Олійник, Я. Дубовой, 
О. Кучмій, Г. Пєвцов, М. Сенченко, М. Фесенко, А. Буравкова, 
Д. Дубов, А. Гордієнко, С. Залкін, С. Сідченко, К. Хударковський 
та ін.), пропонуємо розглянути їх особливості на прикладі двох 
наддержав – США та КНР.

Китай характеризується розвиненою концепцією інформа-
ційно-психологічної війни, яка вже потенційно може бути 
загрозою для ворога. Контроль за її виконанням здійснюють 
Дослідницьке бюро при Державній Раді КНР, а також 
Системно-аналітичний центр Міністерства державної безпе-
ки. Китай також має державні й недержавні спецзагони, які не 
раз атакували американський та європейський кіберпростір. 
Не варто забувати і про роль релігії у цьому процесі, яка не 
забороняє здійснювати такі дії задля захисту інтересів держави.

Поряд із цим одним із найважливіших ресурсів інформацій-
ної війни для Китаю є його власна історія, а саме т. зв. китай-
ські стратегеми. Цікавим є той факт, що, за наявності інформа-
ційної переваги у США, американські військові фахівці вважа-
ють, що китайські технології ведення психологічних операцій 
є унікальними й актуальними в інформаційну добу. В цілому 
вся доктрина ведення інформаційно–психологічних операцій 
у Китаї заснована на філософському вченні Лао Цзи (VI сто-
ліття до н.е.), але значно більше поширення отримав відомий 
трактат давньокитайського філософа Сунь Цзи (VI–V століття 
до н.е.) «Мистецтво війни», в якому автор представляє сутність 
професійно організованої психологічної війни. Сунь Цзи, 
зокрема, зазначав: «У будь-якій війні, як правило, найкраща 
політика зводиться до захоплення держави цілісною; зруйну-
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вати її значно легше. Взяти у полон армію противника краще, 
ніж її знищити... Одержати сотню перемог у боях – це не межа 
мистецтва. Скорити супротивника без бою – от вершина мис-
тецтва». Автор доводить важливість володіння інформацією й 
прийомами дезінформації противника для маніпулювання 
його станом і діями3.

Таким чином, підкреслюється, що найвигідніша з усіх 
військових стратегій – маніпулювання ворогом у такий спосіб, 
щоб домогтися легкої перемоги над ним без бою. Сунь Цзи 
першим узагальнив досвід, накопичений стародавнім Китаєм у 
сфері психологічних операцій. Він стверджував, що найгір-
ше – напад на ворожі укріплені міста. У КНР цю концепцію 
перефразували так: «Краще атакувати розум супротивника, 
аніж його укріплені міста». Тому основними складовими сучас-
ної китайської стратегії інформаційного протиборства є теоре-
тичне залякування, протистояння інформаційного потенціалу; 
конкуренція інформаційних стратегій; прискорення інформа-
тизації військ; економічно-інформаційна агресія; культур-
но-інформаційна агресія; інформаційна війна розумів4. 

Окрім власних розробок, китайські військові експерти знач-
ну увагу приділяють зарубіжному досвіду в сфері ведення 
інформаційної війни. Як і західні військові фахівці, вони вва-
жають, що дослідження збройних конфліктів останнього часу 
дає можливість виділити кілька характерних рис, притаманних 
сучасним інформаційнім війнам: по-перше, «прозорістъ поля 
бою» (наприклад, оператор комп’ютерних систем може здійс-
нювати безупинний контроль за ситуацією, спостерігати відо-
бражуване на дисплеї розташування своїх військ і військ про-
тивника, його об’єкти, концентрацію і переміщення його сил); 
по-друге, загальна координація дій військ за допомогою ство-
рення єдиного каналу управління для всіх бойових підрозділів 
і підрозділів тилового забезпечення (наприклад, оператор 
інформаційного центру, маючи дані про кількість, склад і 
координати виявлених цілей противника, робить розрахунки 
для їх розподілу за засобами ураження, визначає кількість 
необхідних боєприпасів тощо); по–третє, ведення бойових дій 
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у реальному масштабі часу, тобто негайне реагування на зміну 
бойової обстановки5.

Базовим ресурсом ведення інформаційної війни для КНР є 
жорсткий контроль над суспільством і ЗМІ з боку держави. 
Знаковою подією стало прийняття «Правил регулювання, що 
забезпечують безпеку комп’ютерних та інформаційних сис-
тем», де чітко роз’яснено, яка саме інформація є забороненою 
і загрожує національній безпеці. Серед такої виділяються теро-
ристичні заклики, спроби повалення державного соціалістич-
ного режиму, посягання на територіальну цілісність, наклеп на 
структури державного управління та інше. Надзвичайно великі 
повноваження в інформаційній сфері має Міністерство дер-
жавної безпеки КНР та інші державні органи. Тільки за їх 
згоди та корекції новини, преса та інша інформація можуть 
доходити до суспільства.

Особливості політики регулювання інформаційної безпеки 
в Китаї оцінюються експертами по-різному. Так, представники 
західних кіл вважають, що система жорсткого контролю з боку 
уряду за інформацією та інформаційною діяльністю китайських 
громадян є не «регулюванням» з метою безпеки, а скоріше 
«цензурою» і виступає серйозним стримуючим чинником на 
шляху до демократизації країни й побудови відкритого інфор-
маційного суспільства. Іншого погляду дотримуються пред-
ставники уряду Китаю, які вважають, що такий контроль є 
необхідною передумовою формування національного інфор-
маційного простору й гарантуванням безпеки політичної, еко-
номічної й професійної діяльності всіх учасників інформацій-
ного обмінуВодночас захист національних інтересів і держав-
ної безпеки не повинен гальмувати загальний розвиток інфор-
маційних технологій, які є одним із головних інструментів 
долучення китайців до досягнень світової культури, науки й 
техніки. За даними China Internet Network Information Center, 
понад 80% мережевої аудиторії Китаю використовують 
Інтернет як джерело наукової і технічної інформації. При 
цьому 78% китайських користувачів Інтернету – це молоді 
люди віком від 21 до 35 років, що робить надзвичайно важли-
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вим контроль за етичним контентом інформації у мережі. 
Державні заходи регулювання також дають можливість уряду 
нейтралізувати будь-які негативні потоки інформації, що шко-
дять репутації держави на міжнародній арені й підривають 
довіру громадян до уряду й китайської політичної системи в 
цілому6.

Сполучені Штати Америки відзначаються вищим рівнем та 
якістю інформаційних ресурсів. Про це свідчить чітко сформо-
вана законодавча система у цій сфері. Серед найбільш значу-
щих документів є «Стратегічна концепція суперництва», 
«Доктрина спільних дій з проведення інформаційних ситуа-
цій», «Стратегія національної безпеки». У документі «Єдина 
перспектива – 2020» визначено, що «головною рисою зброй-
ної боротьби в XXI столітті буде її перенесення в сферу інфор-
маційного протиборства, а досягнення інформаційного пану-
вання стане обов’язковою умовою перемоги над будь-яким 
противником»7.

У США на державному рівні в рамках реалізації стратегії 
інформаційної безпеки функціонують близько 40 організацій. 
Загальна сума витрат на інформаційну безпеку в США в 
2007 році становила майже 50 млрд доларів на рік. Координація 
їх діяльності здійснюється на найвищому державному рівні. 
В американському зовнішньополітичному відомстві створено 
спеціальну «групу швидкого реагування», завданням якої є: 
1) здійснення моніторингу зарубіжних ЗМІ з широким вико-
ристанням інформаційно-комп’ютерних мереж та сучасних 
інформаційних технологій для забезпечення домінування у 
зовнішньому інформаційному просторі; 2) заходи оперативно-
ї протидії антиамериканським публікаціям, що передбачають 
залучення до цієї роботи працівників дипломатичних пред-
ставництв у різних країнах світу та створення регіональних 
«груп швидкого реагування». У разі потреби планується спря-
мовувати у кризові райони фахівців із PR-технологій. 
Представник держдепартаменту США назвала їх «інформацій-
ним підрозділом спеціального призначення». Головною метою 
Держдепартаменту США є забезпечення «оперативної і рішу-
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чої відповіді на інформацію, яку США вважають необ’єктив-
ною або такою, що не відповідає дійсності», та формування 
позитивного іміджу США у світі.

Для ведення інформаційної війни у США створені та діють 
структури спеціальних психологічних операцій (ПсО) у межах 
ЦРУ та Міністерства оборони (підрозділи об’єднаного коман-
дування спеціальних операцій), налагоджено чітку систему 
підготовки кадрів для ведення інформаційної війни. У межах 
системи проходження військової служби офіцерським складом 
(Officer Personnel Management System, OPMS) передбачено 
існування функціональної структури «Психологічні операції та 
робота з цивільним населенням», де налічується близько 1000 
офіцерів – від капітана до підполковника. Діють системи пере-
підготовки та підвищення кваліфікації, заохочується навчання 
офіцерів у магістратурі (докторантурі)8.

Важливим підрозділом із запобігання інформаційно-елек-
тронним атакам у США є «U.S. Cyber Command», місія якого 
полягає у запобіганні стратегічним атакам і залученню сил, як 
зазначено, для забезпечення безпеки нації і союзників. 
Обов’язки командування включають стратегічне стримування; 
ядерні операції; космічні операції; спільні операції електро-
нного спектру та ін.9 Серед військових підрозділів у США є 
окремий батальйон, в якому служать близько трьохсот спеціа-
лістів різних родів інформаційних військ: пропагандистів, 
інформаційних копірайтерів, агентів, психологів тощо. Цей 
батальйон покликаний миттєво реагувати на зміну інформа-
ційних потоків і стратегічно адаптуватися до них. Цей підроз-
діл, як і інші інформаційні структури, діє згідно з директивою 
Пентагону «Інформаційні війни», в якій вказано, що їх діяль-
ність має бути спрямована на контроль за інформаційним роз-
витком інших держав і, за потреби, використання усіх інфор-
маційних ресурсів задля домінування США в інфопросторі.

Пріоритетами національної інформаційної політики США 
визначені: підтримка досліджень і розробок у галузі інформації 
і комунікації; вплив на їхнє спрямування та заохочення до 
поширення технічних знань і можливостей в економіці; спри-
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яння обміну технологіями між лабораторіями та фірмами, 
запровадження нововведень на ринках; побудова та вдоскона-
лення інформаційної інфраструктури, контроль за її діяльніс-
тю, побудова глобальних систем комунікації і дослідження 
впливу систем на міжнародні, національні та приватні пріори-
тети; збереження порушеної новими технологіями рівноваги 
між чотирма основними інформаційними цінностями: конфі-
денційність інформації, інформація як суспільне благо, інфор-
мація як товар, інформація як невід’ємний компонент існу-
вання держави (необхідне відновлення цієї рівноваги і вста-
новлення нових засобів контролю для нових інформаційних 
відносин); недоторканність приватного життя, конфіденцій-
ність інформації приватного характеру на різних рівнях і в 
різних сферах державного управління та в приватному секто-
рі; вироблення урядової політики в галузі інформації і кому-
нікаціі10.

Отже, США має надзвичайно потужні ресурси ведення 
інформаційної війни, і жодна держава поки що не має таких 
можливостей. Однак Китай готовий із цим посперечатися і 
становить чи не найбільшу загрозу для Сполучених Штатів у 
інформаційній сфері. Про це свідчать останні тактичні його 
перемоги. Однією з них є вибачення США перед Китаєм (без-
прецедентна подія) за посадку свого літака на острові Хайнань. 
Також заслугою китайських спецслужб стало спростування 
обвинувачення в екстремізмі у 1989 році під час студентських 
протестів на площі Тяньаньмен, і навіть підозра, що вони не 
обійшлися без втручання США. Варто згадати знакову подію, 
коли китаєць Гері Лок став губернатором штату Вашингтон. 
Таким «м’яким впливом», через залучення своїх численних 
діаспор, Китаю вдається бути важливим актором у міжнарод-
них відносинах.

Англійський дослідник Х. Макрей передрікає перетворення 
Китаю у повноправного конкурента Сполученх Штатів при-
близно у 2020 році («Якщо США не покращать свою систему 
освіти й не продемонструють більше самодисципліни»). 
Можна припустити виникнення біполярного світу з полюсами 
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у вигляді США і Китаю. Як зазначає колишній держсекретар 
США й досі впливова у республіканській партії К. Райс, 
«Китай не є державою, схильною зберігати «status quo», навпа-
ки, він хотів би змінити існуюче становище, змінити баланс 
сил в Азії на свою користь. Вже одне це робить його стратегіч-
ним суперником Америки»11. Але, якщо виходити з реалій сьо-
годення, слід визнати, що нині є лише одна наддержава – 
США, які збережуть цей статус щонайменше до середини 
ХХІ століття, коли КНР досягне з ними паритету не лише за 
економічним потенціалом, а й наблизиться до бажаного балан-
су у військовій сфері12. 

Д. Роткопф, головний редактор видання «The Foreign 
Policy», називає новий тип протистояння між США та КНР не 
«холодною війною» (сold war), а «прохолодною війною» (cool 
war), і передусім саме через технології, що застосовуються: 
«Технології «холодної війни» зробили її неможливою. Технології 
«прохолодної війни» роблять її непереборною (irresistible)»; 
«Метою «холодної війни» було отримання переваги, яка стане 
в пригоді при переході на рівень «гарячої» війни або повністю 
її попередить. Мета «прохолодної війни» – мати можливість 
завдавати удару, не розв’язуючи «гарячої» війни»13. 

«В інформаційній війні завжди програє той, хто говорить 
правду. Тому що він обмежений правдою, тоді як брехун може 
говорити все що завгодно», – вважає Роберт Шеклі14. Але, зви-
чайно, жодна держава в інформаційній війні ніколи не керу-
ється лише правдивими засобами. Не є винятиком і США, 
КНР, які повністю занурилися в пошуки нових ресурсів та 
новітньої інформаційної зброї, яка не вміє вбивати, не має 
пороху, однак має надзвичайний вплив на свідомість та психо-
логію людей та суспільств, наслідки якого часто навіть переви-
щують наслідки збройних війн.

1. Валюшко І. О. Еволюція інформаційних війн: минуле і сучасність. 
Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. 2015. № 2 (4). С. 131. 
2. Трофименко О. Г., Дубовой Я. В. Еволюція поглядів на інформаційні 
війни в епоху інформаційного суспільства. Порівняльно-аналітичне право: 
електронне наукове фахове видання. Ужгород, 2017. № 1. С. 190. 
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би у провідних країнах світу / Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, 
С. О. Сідченко, К. І. Хударковський. Наука і техніка Повітряних Сил 
Збройних Сил України. 2015. № 1. С. 14. 8. Сенченко М. І. Запорука наці-
ональної безпеки в умовах інформаційної війни. Вісник Книжкової пала-
ти. 2014. № 6. С. 5. 9. U. S. Strategic Command. About. URL: https://www.
stratcom.mil/About/ 10. Олійник О. В. Інформаційна безпека США. 
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 
2012. Вип. 1. С. 283. 11. Фесенко М. В. Боротьба США та Китаю за гло-
бальне лідерство у XXI столітті. Міжнародні відносини. Серія «Політичні 
науки». 2015. № 6. С. 8. 12. Буравкова А. Г. Американсько-китайські від-
носини в постбіполярну епоху: глобальний і регіональний вимір. 
Політичний менеджмент. 2013. № 59. С. 155. 13. Дубов Д. В. Геополітичне 
суперництво у кіберпросторі як чинник впливу на національну безпеку 
України: дис. ... д-ра політ. наук : спец. 21.01.01 «Основи нац. безпеки 
держави (політ. науки)»; Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ, 2016. С. 132–
133. 14. Шеклі Р. Цитати та афоризми. URL: www.inpearls.ru/author/7182

Demartyno Andrii. Resources of the Information War in the militarypolitical 
strategy of the United States and China

Information covered absolutely all areas of society. It is becoming more and 
more important in the politics of modern states, and information security is an 
important issue for each of them. Information development is rapidly going up 
and against this background we notice a lot of conflicts, which later develop into 
o A.information wars. The article discusses the resources of the information war 
on the example of the United States and China. These states require special 
attention, since they are the most progressive in the information component of 
their military-political strategies. And the fate of the world information society 
depends on how their confrontation continues.

It is known that information in the modern world occupies an important 
place in its regional and global dimensions. It depends on world states, 
individual societies, and infrastructure objects. At the moment, informatization 
has covered all spheres of public life, including military-strategic. She changed 
the very concept of «war» and captures the goals of civilization and people 
without sacrifices. In this context, information warfare is the most urgent 
phenomenon that is constantly being explored. There were various types of 
information networks that have their own communication tools, economic 
security and military-strategic structure. Particularly relevant were the use, as 
well as the search for all new information weapons and resources that would 
allow the leading powers to fight for the sphere of influence and control the 
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information flows of opponents. Each country has its own concept of 
information confrontation both in a state of war and during peaceful coexistence. 
An interesting and relevant topic is the information warfare resources, which 
the author suggests to consider on the example of two superpowers – the United 
States and China.

The peculiarities of the information security regulation policy in China are 
assessed by experts in different ways. So, Westerners believe that the system of 
strict government control over the information and information activities of 
Chinese citizens is not «regulation» for the sake of security, but rather 
«censorship» and acts as a serious constraint on the road to democratization of 
the country and the construction of an open information society . Other views 
are shared by representatives of the Chinese government who believe that such 
monitoring is a prerequisite for the formation of a national information space 
and the security of the political, economic and professional activities of all 
participants in the information exchange. At the same time, the protection of 
national interests and state security should not hinder the overall development 
of information technology, which is one of the main tools for the Chinese to 
contribute to the achievements of world culture, science and technology.

The priorities of the national information policy of the USA are defined: 
support of researches and developments in the field of information and 
communication; influence on their direction and encouraging the spread of 
technical knowledge and opportunities in the economy; promoting the 
exchange of technologies between laboratories and firms, introducing 
innovations in markets; construction and improvement of information 
infrastructure, control over its activities, construction of global communication 
systems and studying the impact of systems on international, national and 
private priorities; the preservation of the balance between the four main 
information values: the confidentiality of information, information as a public 
good, information as a commodity, information as an integral component of the 
state’s existence (the restoration of this equilibrium and the establishment of 
new controls for new information relations); privacy, privacy of private-sector 
information at various levels and in various areas of public administration and 
the private sector; creation of government policy in the field of information and 
communication.

The experience of the two superpowers testifies that no state in the 
information war is guided only by true means. This is evidenced, in particular, 
by the active search for new resources and latest information weapons that do 
not know how to kill, has no gunpowder, but it has a tremendous impact on the 
consciousness and psychology of people and societies, the consequences of 
which are often even greater than the consequences of armed warfare.

Key words: information space, information impact, cold war, «cool war», 
information wars, information confrontation, information security strategy, 
«rapid response team», «mild impact».
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УдК 355.02
 М. М. ГНАТКО

ПОЛІТИКО-МІФОЛОгІЧНЕ ПІДгрУНТЯ ПраВа  
ЯК СУСПІЛьНОгО ЯВИЩа1

Аналізуються питання функціонування права як суспільного явища, що 
спираються на певні політичні міфи. Останні розглядаються як необхідне 
підґрунтя права, як його надраціональний імперативний фундамент. 
Аналізуються приклади відповідних політико-правових взаємозв’язків. 

Ключові слова: право, правова система, політика, політичний міф, полі-
тико-міфологічне підґрунтя права, політико-правові взаємозв’язки, міфо-
логізм права.

Gnatko Mykola. The political and mythological foundation of law as a social 
phenomenon

The article is devoted to the analysis of the functioning of law as a social 
phenomenon, based on relevant political myths, while the latter are regarded as the 
necessary foundation of law as its supraational, imperative foundation; In this 
context, the relevant political and legal interactions are monitored on practical 
examples.

Key words: law, legal system, politics, political myth, political and mythological 
foundation of law, political and legal interrelations, mythology of law.

Сфера політичної життєдіяльності суспільства тісно пов’я-
зана з феноменом права як одного з ключових чинників соці-
ального буття людини, групи людей, суспільства як такого. 
Цілком закономірно у найрізноманітніших контекстах, які 
стосуються функціонування різного типу соціумів, використо-
вується словосполучення «політико-правові аспекти». Більше 
того, так звана реальна політика тих чи тих суб’єктів політич-
ної активності (від локальних громадсько-політичних структур 
до політико-адміністративного проводу світових наддержав) 
часто-густо апелює до феномена права у таких специфікаціях 
останнього, як права людини, права націй на самовизначення, 

1© ГНАТКО Микола Митрофанович – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного 
університету «Львівська політехніка»
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суверенні права держав на «щось» (тут мають місце різні 
ва ріан ти) тощо. 

Що ж таке право як універсальний феномен у контексті 
життєдіяльності людської спільноти, як атрибут людського 
буття як такого у його соціальному вимірі, зрештою, як певна 
суспільно-духовна цінність?

Насамперед слід відзначити, що право не є складником 
фізичної чи, вужче, біологічної реальності. Тобто природа 
цього феномена не є ні фізичною, ні біологічною. До людини 
як до фізичної істоти, що існує цілковито ізольовано від інших 
людей, право не має прямого стосунку (уявлення людини про 
право і все, що з ним пов’язане, на рівні її свідомості – це пси-
хічна, а не фізична реальність). 

З іншого боку, право – це реальність соціального порядку, 
оскільки ситуація людського співжиття, системної, регулярної 
людської взаємодії передбачає визнання за окремими людьми 
і групами людей певних підстав претендувати на ті чи інші 
гарантії безпеки, ресурси, соціальні статуси тощо за умов 
постійної взаємної конкуренції, перманентного їх зіштовху-
вання між собою у змаганні за бажаний результат спільної жит-
тєдіяльності. Як результат: спільна життєдіяльність людей у 
форматі сучасного суспільства передбачає її правову регуля-
цію, регуляцію на основі відповідного законодавства, відповід-
ної законодавчо-правової системи1.

Законодавчо-правова система більшості країн передбачає 
наявність в її структурі Конституції як найважливішого систе-
моутворюючого закону, або, як його ще називають, Основного 
Закону країни.

Чи є підстави стверджувати, що та чи інша Конституція 
будь-якої країни являє собою ідеальний, абсолютно незмін-
ний, цілковито об’єктивний (такий, що не залежить від волі і 
уяви людей) закон, що втілює в собі абсолютне право як певну 
фізичну реальність? Відповідь цілком очевидна: звісно ж, ні. 
Іншими словами, будь-який постулат права, будь-який закон 
залежать від певних уявлень і волі людей, Конституція тут не 
виняток. Отже, право, законодавчо-правова система будь-якої 
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країни – це певна, хоча й надзвичайно важлива для життєді-
яльності людей і відповідного суспільства, регулююча цю жит-
тєдіяльність умовність, своєрідна конвенція, домовленість 
певної людської спільноти.

Оскільки будь-яка домовленість між людьми про будь-що 
сама по собі не може бути беззаперечною, не може бути абсо-
лютним імперативом для них, то для того, щоб певна міжлюд-
ська конвенція набула стабільності, виправданості щодо її 
суб’єктів в очах останніх, імперативно-зобов’язального 
характеру й на основі цього реальної регулятивної дієвості, 
має бути щ о с ь, що витворить імперативно-беззаперечний 
фундамент змісту і суті такої конвенції. Відповідний фунда-
мент з необхідністю повинен мати ідеало-ціннісне напов-
нення, котре завжди поєднує в собі як раціональні, так і ірра-
ціональні компоненти2. Прикладами можуть служити, скажі-
мо, людське життя і персональна честь людини як виключні 
цінності людського існування.

Щодо персональної честі людини, то суть цього явища у різ-
них культурах і в різних осіб часто-густо дуже істотно відрізня-
ються. Людське життя як таке, звісно, більш однозначно інтер-
претований феномен, і міжкультурні та міжособисті відмінно-
сті в оцінюванні його значущості та вагомості для людей не 
настільки різнотлумачні, як персональна честь людини. Але, 
тим не менше, різні культури і різні люди вбачають у ньому 
різну міру значущості й вагомості в контексті людського буття. 
Приміром, відомо з історичних і психологічних джерел, що 
цінність людського життя в осілих і кочових людських племен 
була істотно відмінною: в осілих племенах життя і однопле-
менників, і «чужоплеменників» (хоча й, звісно, дещо різною 
мірою на користь перших) поціновувалося значно вищою 
мірою, ніж у племенах кочових (що, вочевидь, закономірно в 
силу способів регулярного існування як одних, так і інших)3.

Тобто утвердження тих чи інших цінностей як імператив-
но-беззаперечних для певної людської спільноти раціональ-
но-ірраціональних конструктів потребує їх безапеляційного 
закорінення в ірраціонально-підсвідомому форматі буття 



69Серія Політичні науки

людської психіки. А таке закорінення може забезпечити лише 
одне інформаційне, програмуюче людську поведінку явище – 
м і ф4.

Для того, щоб міфологічне опертя права у сучасному суспіль-
стві могло реалізовувати свою функцію у загально-суспільному 
вимірі, необхідне його виведення у сферу політичного, оскіль-
ки тільки через механізм політичного визначення основних 
аспектів суспільної життєдіяльності певне суспільство може 
утвердити всю систему своєї правової регуляції. Отже, власне 
відповідні політичні міфи, імперативно програмуючи сприй-
мання громадянами певної держави ціннісного фундаменту її 
правовової системи та їх правовідповідну поведінку, витворю-
ють політико-міфологічне підґрунтя права як одного з ключо-
вих регуляторів як їхньої життєдіяльності в суспільстві, так і 
функціонування останнього загалом5. 

Окрім того, право, як психо-соціальне і суспільно-політич-
не явище, співвідносне з такими ціннісними явищами, як 
справедливість, належність, виправданість, правота, правлін-
ня, правильність тощо (навіть корінь у більшості назв цих 
явищ спільний з назвою-терміном «право»). І якщо проаналі-
зувати сутність всіх цих явищ, то очевидним постане те, що ця 
сутність характеризується, зокрема, важливою дихотомічною 
суперечністю. Вона виражається в тому, що, з одного боку, 
передбачає імперативність, визначеність, однозначність, без-
заперечність, фундаментальну аксіоматичність аж до певної 
суспільної сакральності6, з іншого – втілює очевидну необ’єк-
тивність, варіативність у контексті міждержавної компаративі-
стики, історичної періодизації, рівня виявлення правової куль-
тури у відповідному соціумі, рецепції права тим чи іншим соці-
альним суб’єктом тощо7. 

Ця суперечність стосується і права, тлумаченого у вузькому 
його розумінні, як фундаментальних соціально-регулятивних 
підвалин-принципів людського буття (право людини на життя, 
право націй на самовизначення і т.ін.), так і (тим більше) кон-
кретних законодавчих систем і окремих законів, що функціо-
нують у межах відповідних державних утворень.
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 Тобто право в певному сенсі постає над поточною життєді-
яльністю соціальних суб’єктів (від окремої особи до цілого 
суспільства і всього людства) як імперативний, абсолютний 
світський регулятор визначальних (інші з них регулюються 
етико-моральними чинниками) форм їхньої взаємодії, не 
маючи при цьому об’єктивної природи, як ті ж фізичні законо-
мірності буття у сфері власне фізичної реальності. 

Така ситуація неминуче породжує проблему втілення 
модальності права як на рівні індивідуальної, так і на рівні 
соціальної психіки. Ресурс раціонального обґрунтування тих 
чи тих постулатів права як беззаперечних максим-регуляторів 
поведінки суб’єктів соціальної взаємодії, будучи втіленим у їх 
переконливості для цих суб’єктів, виявляється недостатнім 
щодо належного утвердження будь-якої системи права у будь-
якій країні8.

Чому ж відбувається саме так? 
Ключова причина цього полягає в тому, що будь-якому най-

переконливішому для певного соціального суб’єкта раціональ-
ному обґрунтуванню будь-чого в реальній дійсності завжди, в 
принципі, може бути протиставлене ще переконливіше для 
цього ж суб’єкта раціональне обгрунтування заперечення 
цього «будь-чого».

Іншими словами, для надання правовим засадам життє-
діяльності певного соціуму необхідної беззаперечності, імпе-
ративності, аксіоматичності {«закони (не плутати зі законо-
проектами) не обговорюють, їх не піддають сумнівам і раціона-
лізації, їх беззаперечно виконують!»} самих лише раціональних 
засобів однозначно недостатньо. Необхідні ще й ірраціональ-
но-емоційно-ціннісні інструменти. Належне поєднання ірра-
ціональних і раціональних ресурсів утвердження у соціальній 
психіці суспільства і в індивідуальній психіці індивідів, опти-
мальним, дієвим чином втілюється якраз у вже згаданому вище 
феномені міфу.

Оскільки право, як система регуляції суспільних відносин і 
соціальних взаємодій у суспільстві, є універсальним суспіль-
ним явищем, проєктуючись на індивідуальну психіку окремих 
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осіб та соціальну психіку соціальних груп, що становлять це 
суспільство, то серед різних категорій міфів найдієвішими у 
фундуванні правової системи суспільства (країни, держави) 
постають суспільно-політичні міфи, а поміж них – власне 
міфи політичні, як міфи найдинамічнішої соціально-програ-
муючої дії9. 

Варто зазначити, що сам феномен права типологізується в 
науковому його осмисленні як тріада типів: 1) ідеальне право; 
2) природне право; 3) позитивне право10. Під ідеальним правом 
розуміють при цьому такий правовий конструкт, який вичерп-
но втілює в собі уявлення певної соціальної спільноти про те, 
яким має бути максимально оптимізоване, відповідне люд-
ській природі і ключовим закономірностям життєдіяльності 
людських соціальних спільнот, беззаперечно-належне в кон-
тексті цієї життєдіяльності право. Тобто цей тип феномена 
права являє собою, власне, ідеальну модель права як такого. 

Будь-яка ідеальна модель будь-чого за своєю сутністю не 
може втілитись у реальності цілком автентично, а трансфор-
мується у свої реалістичні модифікації. У сфері права ідеаль-
ний його концепт набуває в реальності двох основних втілень: 
формату природного права і формату позитивного права. 
Природне право при цьому постає як система диспозиційних 
нормативних засад соціального буття людей у суспільстві, які 
мають універсально-імперативний характер і в суспільній сві-
домості втілюють властиві людині від природи презумпції без-
заперечно претендувати на певні гарантії у своїй соціальній 
життєдіяльності (право на життя, право на деякий мінімум 
володіння особистим майном, право на доступ до найнеобхід-
ніших життєзабезпечуючих ресурсів, право на відстоювання 
свого чесного імені, право на елементарний медичний захист 
тощо – приклади такого роду прав у сучасних суспільствах), а 
право позитивне – як фіксовано-кодифікований продукт сус-
пільно зумовленої утилітарної законодавчої нормотворчості, 
що покликаний практично-доцільно, позитивно регулювати 
суспільну життєдіяльність, виходячи з конкретики функціону-
вання відповідного державного утворення. Тобто таке право, 
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на відміну від універсальності (відносної позапросторовості і 
позачасовості) права природного, характеризується часовою 
прив’язаністю до особливостей відповідної історичної епохи і 
просторовою локалізацією в контексті території, що перебуває 
під юрисдикцією цього державного утворення11. 

 Проаналізуймо для початку утвердження у соціальній пси-
хіці суспільства постулатів природного права. Універсальність 
його, здавалося б, має передбачати спільні для всього людства 
раціональні обґрунтування, співвідносні з відповідним об’єк-
тивним розумінням людської природи у її зв’язку зі соціаль-
ним буттям людини. 

Але конкретний історико-юридичний досвід людства 
засвідчує, що навіть найфундаментальніші природні права 
людини, такі, зокрема, як право на життя, далеко не в усі часи 
людської історії, і не для всіх категорій населення тієї чи іншої 
країни поставали однаковою мірою, як імперативно-засадничі 
і незаперечні. Так, скажімо, правова вартісність життя вільного 
громадянина і раба у містах-полісах Стародавньої Греції була 
принципово різною12. Інший красномовний приклад у цьому 
зв’язку – це наявність або відсутність смертної кари у законо-
давстві різних країн в історичному ракурсі і в наш час. І хоча 
власне законодавство будь-якої країни безпосередньо втілює в 
собі, як зазначалося вище, формат позитивного права, та 
норма щодо наявності-відсутності саме смертної кари за осо-
бливо тяжкі злочини сутнісно кореспондується якраз з при-
родним правом людини на життя. Як часова (історична), так і 
просторова (міждержавна в одночассі) варіативність цієї норми 
є загальновідомою і очевидною, що становить собою вагому 
обставину функціонування системи права у суспільній життє-
діяльності людських спільнот.

Те, що фундаментальні імперативи природного права, попри 
свою іманентну універсальність, відзначаються вищеокресле-
ними істотними відмінностями, засвідчує, що вони жодним 
чином не є об’єктивно (поза людською, суспільною детерміна-
цією) існуючими реаліями на кшталт законів і закономірностей 
функціонування фізичної реальності, а формулюються, рефлек-
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суються і утверджуються відповідними людськими спільнотами, 
лише з волі яких і набувають своєї абсолютної, канонічно-регу-
лятивної щодо суспільного життя людей, сили. Тому їхня імпе-
ративність потребує відповідної закріпленості у масовій суспіль-
ній свідомості, ширше – у соціальній психіці конкретного 
суспільства, для чого самого найдосконалішого раціонального 
обґрунтування недостатньо. Лише наявність у такій соціальній 
психіці відповідного ірраціонально-детермінантного фундамен-
ту політико-міфологічного змісту витворює необхідну непохит-
ну підвалину функціонування природного права в контексті 
життєдіяльності відповідного сус пільства. 

Проілюструємо вищезазначене наступним прикладом. 
Одним з найбільших правових досягнень так званої Великої 

Французької буржуазної революції була «Декларація прав 
людини і громадянина» – політико-юридичний документ, 
який проголошував короткий базовий перелік невід’ємних, 
невідчужуваних від будь-якої людини прав, що випливають з 
розуміння її природи і сутності, тобто, постав своєрідним зве-
денням-маніфестом основних складових природного права. 
Зміст цього документа кардинально відрізнявся від трактуван-
ня такого роду людських прав у середовищі французьких прав-
ників попереднього, абсолютистсько-монархічного, періоду 
існування Франції13. 

Період переходу від дореволюційного стану речей у тогочас-
ній Франції до утвердження в її соціальній психіці укладень 
«Декларації прав людини і громадянина» склав, як відомо, 
всього декілька років. Цілком очевидно, що за такий проміжок 
часу природа людини аж ніяк не могла змінитися істотним 
чином. Отже, об’єктивних, суто раціональних підстав ні для 
одного, ні для іншого інтерпретування природного права 
людей не існувало. І відповідна радикальна зміна могла відбу-
тися, зокрема, в силу вибухового поширення у соціальній пси-
хіці тогочасної Франції революційної політичної міфології, що 
втілювала, поміж інших, політичний міф про наділеність 
людини від природи певними презумпціями (абсолютними 
пріоритетами, власне, правами): на всезагальну соціальну рів-
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ність, свободу (волевиявлення, слова), особисту безпеку, при-
ватну власність тощо. Власне, зазначена міфологія поширюва-
лася і утверджувалася у цій соціальній психіці задовго до відпо-
відного революційного спалаху, а в його перебігові вибухово в 
ній посилилася. 

Зрештою, і сама ця революція стала можливою значною 
мірою тому, що згадана міфологія набула у тогочасній фран-
цузькій масовій суспільній свідомості значної, детермінуючої 
поведінку французів, потужності, потіснивши з панівних пози-
цій у цій свідомості відповідну політичну міфологію, що абсо-
лютизувала уявлення в ній про вроджені права тих чи тих кате-
горій людей, притаманні Франції попередньої, феодально-мо-
нархічної, суспільно-політичної формації. 

Іншими словами, тільки поширеність і авторитетність у 
тогочасній Франції беззаперечних політико-ідеологічних орі-
єнтацій, що поставали непохитними міфологічними метареа-
лістичними основами буття, дозволяли, проєктуючись у пло-
щину правової регуляції суспільної життєдіяльності, скажімо 
так, «гуманістичним принципам» природного права утвер-
джуватись – в ході Французької буржуазної революції – у 
масовій суспільній свідомості французів і в їх соціальній жит-
тєдіяльності. 

Ще зримішою і очевиднішою є визначальна роль політич-
них міфів у витворенні імперативно-беззаперечного фунда-
менту утвердження в суспільстві позитивного права.

Останнє, як вже зазначалося вище, є безпосередньо співвід-
носним з конкретикою суспільно-політичного устрою кон-
кретного державного утворення. Розуміння позитивності вті-
леної в життєдіяльності такого утворення законодавчої систе-
ми правового регулювання всіх притаманних йому соціальних 
процесів може бути вкрай розбіжним, варіативним залежно від 
тих суспільних цінностей, ідеалів, орієнтацій і стандартів, які, 
більш чи менш системно і впорядковано, кладуться в основу 
творення цієї системи14.

Тобто, за однієї з таких системо-сукупностей цінностей, 
ідеа лів, орієнтацій, стандартів оптимізуючо-позитивним у пра-
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вовій регуляції життя суспільства буде дещо одне, а за іншої – 
дещо зовсім інше. І базово-фундаментальним при цьому не 
може бути щось об’єктивно-реалістично-раціональне: воно 
легко буде піддаватися сумнівам, логічному оскарженню, ква-
ліфікуванню як щось відносне, умовне, недостатньо перекон-
ливе, неімперативне і, як наслідок, необов’язкове. А будь-який 
закон, необов’язковий щодо його виконання відповідними 
особами – не закон. Власне, суттю закону як такого якраз і є 
абсолютна обов’язковість його виконання всіма людьми, на 
яких поширюється відповідна юрисдикція (законодавче підпо-
рядкування). 

Окрім всього іншого, будь-яка законодавча норма унормо-
вує якийсь аспект спільної життєдіяльності людей, тобто, в 
кінцевому підсумку, обмежує певні прояви їхньої поведінки в 
контексті цього аспекту. Таке соціальне обмеження, на відміну 
від фізичних обмежень, які є самі по собі абсолютними, неза-
лежними у своєму існуванні від свідомості і волі людини, якраз 
залежить від цих останніх і поза наявністю в них відповідної 
беззаперечної імперативності неминуче буде викликати у кон-
кретної особи певну готовність, схильність його відхилити, 
подолати, відкинути. 

Звідси з очевидністю випливає, що позитивне право ще 
більшою мірою, ніж право природне, потребує для свого утвер-
дження і закріплення у суспільній свідомості відповідного 
належного імперативного фундаменту. Таким фундаментом, 
знову ж таки, може бути саме і лише відповідна політична 
міфологія. Власне, позитивність позитивного права, за своєю 
базовою логікою, апелює до визнання самої цієї позитивності 
у відповідній системі суспільно-політичних цінностей. 
Приміром, одним з компонентів позитивного права у сучасних 
суспільствах є диспозиція щодо комплектування збройних сил 
відповідних держав: 1) на основі всезагального обов’язкового 
призову; 2) за контрактним принципом на добровільній основі 
з військово-професійно підготовлених осіб; 3) у формі поєд-
нання всезагального призову і контрактного принципу цього 
комплектування.
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Кожна з цих диспозицій, звичайно ж, спирається на відпо-
відне раціональне обґрунтування, на кшталт: «Все повно-
справне чоловіче населення країни має пройти армійську під-
готовку, оскільки це необхідно для її, країни ж, ефективного 
захисту від масованого збройного вторгнення ворожої держа-
ви», «Проходження армійської служби всім повносправним 
чоловічим населенням країни є вкрай важливим чинником 
його патріотичного виховання» або «Армійська служба є підго-
товкою до бойових дій у ході війни, які характеризуються дуже 
високим ризиком для людського життя, потребують спеціаль-
ної високопрофесійної підготовки і можуть успішно здійсню-
ватись тільки високомотивованими до їх вчинення особами на 
добровільній основі, тому єдино правильним підходом до 
комплектування збройних сил може бути лише контрактний 
принцип» тощо. 

І виявляється, що ті чи інші з цих раціональних обґрунту-
вань часто-густо прямо суперечать одне одному в площині, 
власне, раціональних змістів, аргументації, доведення і відпо-
відних висновків.

Тобто, будь-які раціоналізації є явно недостатніми для 
забезпечення беззаперечності обраної диспозиції комплекту-
вання збройних сил конкретної держави як важливої складової 
функціонуючого в ній позитивного права. А ця незабезпече-
ність неминуче провокує ризики неоднозначного ставлення у 
відповідному суспільстві до зазначеного компоненту системи 
правової регуляції його життєдіяльності. 

То ж, за очевидної обмеженості в наведеному прикладі 
ресурсу раціонального інструментарію, шлях до досягнення 
необхідного забезпечення беззаперечності наведеного склад-
ника позитивного права пролягає через вихід за межі раціо-
нальності, у простір ірраціонального як невід’ємного аспекту 
суспільно-політичних цінностей15, зокрема, у вияві імператив-
них орієнтацій політико-міфологічного змісту.

Скажімо, політико-міфологічна теза «Кожен громадянин 
держави – це її потенційний воїн» витворює ціннісно-орієнта-
ційну імперативну основу для одного підходу до відповідних 
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складників правового регулювання життєдіяльності суспіль-
ства, а політико-міфологічна теза «Людське життя – це така 
надцінність, порівняно з якою національна безпека держави є 
явище другорядне (радикальніший варіант: …є ніщо)», у свою 
чергу, закладає ціннісно-орієнтаційну основу для зовсім іншо-
го підходу до цих складників.

Таким чином, без поширення, утвердження і закріплення у 
суспільній свідомості певних політико-міфологічних імпера-
тивів ті чи ті компоненти відповідного позитивного права не 
можуть набути беззаперечно-абсолютної регулятивної сили. 
А без цього уся система суспільного позитивного права втрачає 
свою однозначність, непорушність і обов’язковість для членів 
відповідного суспільства, принаймні, для визначальної їх 
частини. Така втрата тягне за собою дезорганізацію правової 
регуляції суспільного життя, в межі – до повної її руйнації і, 
врешті-решт, до загибелі позбавленого цієї регуляції сус-
пільства. 

Отже, без належного політико-міфологічного опертя право 
як суспільне явище, як один з ключових чинників функціону-
вання суспільства, держави, країни існувати не може. І вкрай 
актуальне, справедливе для більшості сучасних країн, включа-
ючи, звісно ж, і Україну, гасло: «Закон один для всіх!» може 
активно практично втілюватись у суспільне життя, зокрема, 
через посилення в суспільній свідомості домінантної ролі від-
повідної політичної міфології. 
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ІНФОрМаЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКраЇНИ1

Розглядаються політико-правові основи інформаційної безпеки України. 
Запропоновано напрями вироблення ефективної моделі її системного забез-
печення. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення державної 
інформаційної політики та створення ефективної системи інформаційної 
безпеки України. Остання розглядається як важлива складова збереження 
суверенітету держави, захисту національного інформаційного простору від 
негативних впливів в умовах російської агресії.
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Kalinichenko Bogdan. Formation of political and legal foundations of 
information security of Ukraine. 

The article deals with the political and legal foundations of information security 
of Ukraine. The directions of development of an effective model of its system support 
are offered. Practical recommendations for improvement of the state information 
policy and creation of an effective system of information security of Ukraine are 
given. The latter is considered an important component of preserving the sovereignty 
of the state, protecting the national information space from negative influences in 
the conditions of Russian aggression.

Key words: information security of Ukraine, national information space, 
informational and psychological influences, information war, state information 
policy.

В умовах сучасного суспільно-політичного розвитку інфор-
мація стає дедалі важливішим стратегічним ресурсом. Його 
ігнорування або недостатнє використання зумовлює суттєві 
втрати для будь-якої країни, оскільки процес інформатизації 
вже охопив усі сфери життєдіяльності людини й суспільства. 
Особливу роль інформаційна складова відіграє в якості еле-
мента національної безпеки. За цих умов виникає об’єктивна 
необхідність спільними зусиллями держави і громадянського 
суспільства регулювати канали функціонування інформації в 
бажаному для своєї країни напрямі.

Збереження інформаційного суверенітету, формування 
ефективної системи безпеки в інформаційній сфері є актуаль-
ною проблемою і для України, яка часто є об’єктом зовнішньої 
інформаційної експансії, маніпулятивних пропагандистських 
технологій та руйнівного інформаційного вторгнення. В умо-
вах російської агресії захист національного інформаційного 
простору від негативних інформаційно-психологічних впли-
вів, операцій та війн, гарантування інформаційної безпеки та 
інформаційного суверенітету набувають особливого значення і 
стають чинниками збереження національної ідентичності 
України та функціонування її як суверенної та незалежної дер-
жави. У відповідності з цим одним із пріоритетних завдань 
реформування політичної системи має бути забезпечення 
інформаційної безпеки, адже сьогодні інформаційне проти-
борство стало самостійною формою політичних відносин.
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У багатьох працях українських та зарубіжних дослідників 
інформаційна безпека розглядається сьогодні як невід’ємна 
складова безпеки національної. Більше того, інформаційна 
безпека в такому аспекті розглядається не просто як окремий 
елемент національної безпеки, але й як її інтегральна, наскріз-
на якісна характеристика та показник захищеності громадян, 
суспільства і держави. Увага до проблем гарантування інфор-
маційної безпеки України зумовлена антиукраїнськими впли-
вами, які пропагують ідеї сепаратизму, насильства, національ-
ної ворожнечі і є спробами руйнування національної іден-
тичності України, знищення міжнаціональної злагоди, пося-
гання на конституційний лад України, територіальну цілісність 
держави. Серед українських дослідників цієї проблеми слід 
відзначити таких як, В. Горбатенко, В. Гурковський, Л. Євдо-
ченко, М. Карчевський, Б. Кормич, О. Косогов, І. Кресіна, 
І. Малик, Р. Олексенко, О. Стойко.

Існує два аспекти трактування інформаційної безпеки у 
контексті національної безпеки. З одного боку, інформаційнав 
безпека розглядається як самостійний елемент національної 
безпеки будь-якої країни, а з іншого – як інтегрована складова 
будь-якої іншої безпеки: військової, економічної, політичної 
тощо. Одне із найповніших визначень інформаційної безпеки 
запропонував В. Гурковський: «Національна інформаційна 
безпека України – це суспільні відносини, пов’язані із захи-
стом життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства та держави від реальних та потенційних загроз в 
інформаційному просторі, що є необхідною умовою збережен-
ня та примноження духовних і матеріальних цінностей держа-
воутворюючої нації, її існування, самозбереження і прогресив-
ного розвитку України як суверенної держави, що залежить від 
цілеспрямованої інформаційної політики гарантій, охорони, 
оборони, захисту її національних інтересів»1. Оптимальним 
можна вважати таке визначення: «інформаційна безпека – це 
стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства і держави, за якого зводиться до мінімуму завдання 
збитків через неповноту, невчасність і недостовірність інфор-
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мації, негативний інформаційний вплив, негативні наслідки 
функціонування інформаційних технологій, а також через 
несанкціоноване поширення інформації»2. Наведене визна-
чення відображає усі аспекти взаємодії суб’єктів інформацій-
них відносин. 

Інформаційна безпека є інтегрованою складовою націо-
нальної безпеки і її розглядають як пріоритетну функцію дер-
жави. Інформаційна безпека, з одного боку, передбачає забез-
печення якісного всебічного інформування громадян та віль-
ного доступу до різних джерел інформації, а з іншого – це 
контроль за непоширенням дезінформації, сприяння ціліс-
ності суспільства, збереження інформаційного суверенітету, 
протидія негативним інформаційно-психологічним пропаган-
дистським впливам та захист національного інформаційного 
простору від маніпуляцій, інформаційних війн та операцій. 
Рішення комплексної проблеми інформаційної безпеки дасть 
змогу як захистити інтереси суспільства і держави, так і гаран-
тувати права громадян на отримання всебічної, об’єктивної та 
якісної інформації.

Окрім того, комплекс проблем, пов’язаних із категорією 
інформаційної безпеки, включає в себе значний масив питань, 
спрямованих на вивчення нових можливостей розбудови пра-
вової держави та розвитку громадянського суспільства. Саме в 
цьому аспекті досліджувана нами проблема є особливо акту-
альною для України, перед якою сьогодні постає завдання не 
лише забезпечення національної інформаційної безпеки, але й 
значної демократизації всіх сфер суспільної життєдіяльності. 
Відповідно вчені розрізняють два блоки питань. Так, комплекс 
питань інформаційної безпеки людини та суспільства включає 
в себе такі вектори, як: забезпечення інформаційних прав і 
свобод людини і громадянина; захист людини від неправомір-
ного інформаційного втручання; забезпечення національної, 
культурної і духовної ідентичності від неправомірного втру-
чання; забезпечення дієздатних правових та організаційних 
механізмів захисту відповідних прав тощо. Комплекс питань 
інформаційної безпеки держави включає такі вектори держав-



82 Держава і право � Випуск 84

ної діяльності; безпека розвитку інформаційної сфери держа-
ви; захист національного інформаційного ринку; забезпечення 
міжнародної інформаційної безпеки, зокрема, попередження: 
інформаційного тероризму, використання інформаційної 
зброї, інформаційної війни; захист та обмеження обігу інфор-
мації в цілях безпеки; захист інформаційної інфраструктури 
держави тощо3.

Політико-правові ресурси і механізми захисту інформацій-
ного простору держави та інформаційної безпеки громадян в 
умовах функціонування глобального інформаційного суспіль-
ства є надзвичайно актуальною та гострою проблемою сього-
дення. Особливо гостро вона постає в Україні, де досі не виро-
блено ефективної моделі системного забезпечення інформа-
ційної безпеки держави, суспільства і людини, хоча така необ-
хідність зафіксована навіть на конституційному рівні. 
Інформаційна безпека, захист якої відповідно до ст. 17 Консти-
туції України, поряд із суверенітетом, територіальною цілісні-
стю та економічною безпекою, є найважливішою функцією 
держави, досягається шляхом розробки сучасного законодав-
ства, впровадження сучасних безпечних інформаційних техно-
логій, побудовою функціонально повної національної інфра-
структури, формуванням і розвитком інформаційних відносин 
тощо. Таким чином, в нашій державі на конституційному рівні 
визначена необхідність повноцінного захисту інформаційної 
сфери держави та забезпечення інформаційної безпеки грома-
дян. Більше того, протягом останнього десятиліття було при-
йнято декілька нормативних документів в цій сфері, що, в той 
же час, не призвело до реального підвищення інформаційної 
безпеки в Україні.

Проблема гарантування інформаційної безпеки України 
актуалізується в умовах війни на Сході, коли з боку Російської 
Федерації відбувається інформаційна експансія, упереджене та 
тенденційне висвітлення фактів та явищ, а технології росій-
ських інформаційно-психологічних операцій спрямовані на 
забезпечення домінування в українському (а також у глобаль-
ному) інформаційному просторі та на утримання медійної 
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переваги. Через російські пропагандистські інформацій-
но-психологічні кампанії, акції, медіа-заходи здійснюється 
вплив не лише на суспільну свідомість громадян України, а й 
на світову громадськість.

З огляду на необхідність формування нових принципів 
інформаційно-безпекової політики нашої держави, особлива 
увага має приділятися відображенню проблеми інформаційної 
безпеки в системі інформаційної політики України, а також 
проведенню її компаративного огляду з метою вивчення такої 
політики в провідних країнах світу на предмет залучення ефек-
тивного досвіду її функціонування для України. 

З метою протидії негативним впливам інформаційної про-
паганди та інформаційних війн, задля нейтралізації та упере-
дження реальних та потенційних загроз в інформаційному 
просторі України, Рада національної безпеки і оборони України 
ухвалила рішення «Про заходи щодо вдосконалення форму-
вання та реалізації державної політики у сфері інформаційної 
безпеки України». У документі зазначено, що РНБО, врахову-
ючи необхідність вдосконалення нормативно-правового забез-
печення та запобіганняння й нейтралізації потенційних і 
реальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, 
в и р і ш и л а : розробити і внести на розгляд Верховної Ради 
України законопроекти про внесення змін до деяких законів 
України щодо протидії інформаційній агресії іноземних дер-
жав, передбачивши, зокрема, визначення механізму протидії 
негативному інформаційно-психологічному впливу, зокрема 
забороною ретрансляції телевізійних каналів; посилити кон-
троль за додержанням законодавства з питань інформацій-
но-психологічної та кібернетичної безпеки; ужити заходів 
щодо забезпечення поширення у світі об’єктивних відомостей 
про суспільно-політичну ситуацію в Україні, зокрема, через 
створення відповідного медіа-холдингу для підготовки якісно-
го конкурентоздатного інформаційного продукту; розробити 
порядок аналізу інформаційних матеріалів іноземних ЗМІ, що 
мають представництва в Україні, з метою впровадження дієво-
го механізму акредитації журналістів; ужити заходів до активі-
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зації міжнародного співробітництва з питань протидії негатив-
ним інформаційно-психологічним впливам та кібернетичній 
злочинності. 

Отже, можна стверджувати, що на законодавчо-норматив-
ному рівні в нашій державі вже понад півтора десятиліття від-
бувається активний пошук оптимальних механізмів забезпе-
чення різних аспектів інформаційної безпеки суспільства. 
В той же час документи, що приймаються, поки що не забезпе-
чують системного підходу в даній галузі, а також не забезпечу-
ються реальними ресурсами для їх повноцінної реалізації. 
Значним недоліком вітчизняного законодавства і політичного 
забезпечення в сфері інформаційної безпеки, з нашої точки 
зору, є те, що в законах реально не виписана системотворча 
сутність саме інформаційної безпеки відносно безпеки націо-
нальної4.

На такому рівні існують лише загальні формулювання, які 
насправді не сприяють реалізації ефективної інформацій-
но-безпекової політики держави як інтегративного елементу 
національної безпеки. У Законі України «Про основи націо-
нальної безпеки України» поняття «інформаційна безпека» не 
знаходить своєї операціоналізації, причому, не дається навіть 
визначення навіть даного поняття, а лише перераховуються 
загрози та напрями державної політики у вищезазначеній 
сфері. «Перелік загроз, визначений законодавцем в цьому 
законі, дає можливість стверджувати про розуміння інформа-
ційної безпеки, не як безпеки інформації в технічному аспекті, 
а більш широку категорію, що дещо суперечить розумінню 
інформаційної безпеки у Законі України «Про Концепцію 
Національної програми інформатизації»5. 

Як бачимо, навіть у ключових нормативно-правових доку-
ментах, в яких певним чином формулюється проблема інфор-
маційної безпеки держави і нації, закладені певні суперечно-
сті, що не сприяють ефективній безпековій політиці держави в 
інформаційній сфері. Відтак сьогодні надзвичайно важливою 
проблемою є розробка цілісного кодифікаційного документу, 
який повноцінно охопив би різні аспекти формування держав-
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ної політики в сфері національної безпеки, а також визначив 
би конкретний інструментарій забезпечення такої політики. 
При цьому дуже важливо, щоб такий документ був цілісним та 
системним, визначав би стратегічні пріоритети та принципи 
діяльності держави в інформаційно-безпековій сфері. Поки 
що ж у цій сфері в Україні існує значна кількість складних про-
блем і суперечностей. Так до негативних чинників здійснення 
державного управління у сфері інформаційної безпеки нале-
жать: відсутність сформованого цілісного уявлення про інфор-
маційну безпеку України з позиції права та юридичної науки; 
комплексні проблеми розвитку інформаційного суспільства та 
формування нових типів (видів) правових інформаційних 
комунікацій і правовідносин транскордонного характеру; 
динамічність становлення в Україні принципово нових суспіль-
них відносин демократичної, правової, соціальної держави в 
умовах геополітичних і глобалізаційних впливів, що потребує 
змін у вітчизняному правовому просторі». Поряд з цим «недо-
статній рівень інформаційно-аналітичного забезпечення дер-
жавного управління у сфері інформаційної безпеки ускладнює 
прийняття керівництвом держави, на центральному і регіо-
нальному рівнях, виважених політико-управлінських рішень; 
породжує конфлікти владних, комерційних структур, суспіль-
ства і громадян; негативно впливає на прогнозування розвитку 
подій в Україні та за її межами, що ускладнює планування 
(середньо і довгострокове) заходів національної безпеки, адек-
ватних реаліям державного становлення та розвитку6.

Важливим документом, що міг значно впорядкувати полі-
тико-правове інформаційно-безпекове поле нашої країни, з 
нашої точки зору, мала стати «Доктрина інформаційної безпе-
ки України». Реальній імплементації цього документа завадила 
наявна на той час політична кон’юнктура. Сьогодні ж можна 
повноцінно використати значний смисловий та правовий пот-
неціал цієї Доктрини. Створити відповідні правила гри на 
інформаційному полі покликана була «Доктрина інформацій-
ної безпеки України», яка з’явилась на світ у 2009 р. (затвер-
джена Указом Президента України від 8 липня 2009 року; для 
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порівняння: схожий документ під назвою «Доктрина інформа-
ційної безпеки Російської Федерації» був затверджений 
Президентом В. Путіним 9 вересня 2000 р.) 

Поява «Доктрини інформаційної безпеки України» «встано-
вила чіткі правила гри щодо забезпечення інформаційної без-
пеки держави. Доктрина чітко визначила та окреслила основні 
засади інформаційної безпеки України, встановила місце 
інформаційної безпеки в системі забезпечення національної 
безпеки України, виокремила реальні та потенційні загрози 
інформаційній безпеці України, сформувала напрями держав-
ної політики у сфері інформаційної безпеки держави»7. 
Враховуючи те, що доктрина була спрямована, насамперед, 
проти інформаційних загроз з боку Російської Федерації, а в 
політичній еліті України тоді панували проросійські настрої, 
реалізувати на законодавчому та інструментально-безпеково-
му рівні положення Доктрини не вдалося, що й сприяло 
подальшій інформаційній агресії РФ проти України. Сьогодні 
ті стратегічні пріоритети, що зазначені в даному документі, 
мають бути відроджені та ефективно реалізовані. 

Глибокі висновки щодо налагодження відповідної світовим 
стандарта системи інформаційної безпеки зробили вчені 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
які, зокрема, наполягають на необхідності в умовах зовнішньої 
експансії «створення спеціального органу – незалежної, недер-
жавної установи, яка має бути елементом інформаційної війни 
з Росією та підтримувати і доповнювати діяльність державних 
інститутів та політичних організацій». Поряд з цим вчені 
зазначають: «Для надійного функціонування системи інфор-
маційної безпеки країни потрібно створити систему раннього 
попередження про можливі небезпеки. Такий моніторинг має 
охоплювати всі рівні, на яких відбувається «перетікання» 
інформації між двома країнами. Першочерговим завданням 
групи з моніторингу є детальний аудит усіх каналів, через які 
поширюються такі «вкиди», а також систематизація знань про 
стандартні схеми та контент найбільш типових провокацій»8.



87Серія Політичні науки

Таким чином, сьогодні існує ціла низка проблем в сфері 
інформаційної і національної безпеки в Україні, що потребу-
ють нагального вирішення як у концептуально-теоретичному 
та законотворчому плані, так і в плані вибудовування цілісної 
системи реалізації стратегічних завдань в практиці реального 
інформаційного суспільства. Особлива увага має приділятися 
саме ролі інформаційної безпеки в сучасних українських дер-
жавотворчих процесах, у становленні й захисті правової держа-
ви, у сприянні формуванню і розвиткові громадянського 
суспільства. Це, на нашу думку, сьогодні є одним із ключових 
теоретико-методологічних засад, що можуть значно актуалізу-
вати дослідження проблеми інформаційної безпеки з огляду на 
українську специфічну ситуацію.
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умовах глобальних викликів: монографія / Кресіна І. О., Горбатенко В. П., 
Коваленко А. А., Стойко О. М., Явір В. А., Батанова Н. М., Кукуруз О. В., 
Тарасюк В. М., Ходаківський М. Д. / за ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 279–280.
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Kalinichenko Bogdan. Formation of political and legal foundations of 
information security of Ukraine. 

The article deals with the political and legal foundations of information 
security of Ukraine. The directions of development of an effective model of its 
system support are offered. Practical recommendations for improvement of the 
state information policy and creation of an effective system of information 
security of Ukraine are given. The latter is considered an important component 
of preserving the sovereignty of the state, protecting the national information 
space from negative influences in the conditions of Russian aggression.

The preservation of information sovereignty, the formation of an effective 
security system in the information sphere is a pressing issue for Ukraine, which 
is often the subject of external information expansion, manipulative propaganda 
technologies and destructive information intrusion. In the context of the 
Russo-Ukrainian conflict, the protection of the national information space 
from negative informational and psychological influences, operations and wars, 
the guarantee of information security and information sovereignty are of 
particular importance and become factors in preserving the national identity of 
Ukraine and its functioning as a sovereign and independent state. Accordingly, 
one of the priority tasks of reforming the political system should be the provision 
of information security, as today’s information confrontation has become an 
independent form of political relations.

The problem of guaranteeing the information security of Ukraine is being 
actualized in the conditions of the war in the East, when the Russian Federation 
is undergoing information expansion, biased and tendentious coverage of facts 
and phenomena, and the technologies of Russian information and psychological 
operations are aimed at ensuring dominance in the Ukrainian (as well as global) 
information space and to maintain media benefits. Through Russian propaganda 
information and psychological campaigns, campaigns, media events, the 
influence is influenced not only on the public consciousness of Ukrainian 
citizens, but also on the world community. Given the need to formulate new 
principles of the information and security policy of our state, special attention 
should be paid to reflecting the problem of information security in the system 
of information policy of Ukraine, as well as conducting its comparative survey 
in order to study such a policy in the leading countries of the world for the 
purpose of attracting effective experience of its functioning. for Ukraine.

Thus, today there are a number of problems in the field of information and 
national security in Ukraine that require urgent solution both in the conceptual, 
theoretical and legislative plan, and in terms of building a holistic system of 
realization of strategic tasks in the practice of the real information society. 
Particular attention should be paid to the role of information security in 
contemporary Ukrainian state-building processes, the establishment and 
protection of the rule of law, and the promotion of the formation and 
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development of civil society. This, in our opinion, today is one of the key 
theoretical and methodological principles that can significantly update the 
research on the problem of information security in view of the specific situation 
in Ukraine.

Key words: information security of Ukraine, national information space, 
informational and psychological influences, information war, state information 
policy.
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К. П. ЯВОРСЬКА

грОМаДЯНСьКІ Та ПОЛІТИЧНІ ПраВа І СВОБОДИ  
В аЗЕрБаЙДЖаНІ  

В УМОВаХ КЛаНОВОгО ХараКТЕрУ ВЛаДИ  
Та ДОМІНУВаННЯ ПОЛІТИКО-ПраВОВОЇ КУЛьТУрИ 

СХІДНОгО ТИПУ1

Розглядаються питання реалізації та захисту громадянських і політич-
них прав і свобод в Азербайджані. Проблема вивчається в контексті поси-
лення тиску держави на демократичні цінності. Звернено увагу на тиск 
влади на незалежні медіа та неурядові організації, переслідування опозицій-
них партій, на пасивність громадян у захисті конституційно гарантованих 
громадянських і політичних прав, що пояснюється особливостями політи-
ко-правової культури населення. Відзначено практичну ліквідацію автоном-
ного від держави громадянського суспільства, фактичну відсутність неза-
лежних НУО.

Ключові слова: Азербайджан, громадянські та політичні права та свобо-
ди, свобода слова, переслідування опозиції, тиск на громадянське сус-
пільство.

Yavorska Kateryna. Civil and political rights and freedoms in Azerbaijan in the 
conditions of the clan character of power and the domination of an Easternstyle 
political and legal culture

The issues of realization and protection of civil and political rights and freedoms 
in Azerbaijan are considered. The problem is being studied in the context of 

1© ЯВОРСЬКА Катерина Петрівна – здобувач кафедри політичних 
наук і права Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
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increasing the state’s pressure on democratic values. Attention is drawn to the 
pressure of the authorities on independent media and non-governmental 
organizations, the persecution of opposition parties. The passivity of citizens in 
protecting constitutionally guaranteed civil and political rights was noted. This is 
due to the peculiarities of the political and legal culture of the population. The 
practical elimination of an autonomous state from civil society, the actual absence 
of independent NGOs has been noted.

Key words: Azerbaijan, civil and political rights and freedoms, freedom of 
speech, prosecution of opposition, pressure on civil society.

Азербайджан – держава фасадної демократії1, в якій трива-
лий час відбувається наступ на демократичні цінності. 
Політична система Азербайджану – закрита та непрозора2. 
Політичний режим має характеристики неоавторитарного 
персоналістського династичного (Г. Алієв, І. Алієв)3; від 1996 р. 
Азербайджаном узято курс на фактичне запровадження 
одновладдя клану Алієвих. Керівна верхівка цієї держави 
корумпована, а механізми громадського контролю за владою 
не функціонують.

Міжнародна НУО Human Rights Watch, характеризуючи 
Азербайджан, відзначає «обмеження політичної активності 
опозиції, покарання за критику уряду, посилення контролю за 
неурядовими організаціями»4. Внутрішня політика останніх 
років засвідчує агресивність виконавчої вертикалі Азербайджану 
задля «мінімізації критики та протестних настроїв, які розгор-
талися на тлі нестримної економічної кризи (зростання інфля-
ції, скорочення видобутку та експорту енергоносіїв, дефіцит 
бюджету тощо)»5. З країни фактично витіснено майже усі неза-
лежні НУО; переслідуються незалежні медіа, встановлений 
жорсткий порядок отримання іноземних грантів. «Азербай-
джанські суди виносять політично мотивовані рішення в спра-
вах проти правозахисників і журналістів; фактично судова 
система стала інструментом покарання інакодумців»6.

Протестна громадсько-політична активність в країні незна-
чна; практично відсутні практики колегіальності у прийнятті 
політичних рішень. Азербайджан має значний дефіцит сучас-
них цивілізаційних форм громадського життя7. Політична та 
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правова культура в країні є недостатньо розвиненою, фрагмен-
тарною, а західні норми політичного, економічного та соціаль-
ного життя не імплементуються в азербайджанське сус-
пільство8. «Національна азербайджанська політична культура 
підживлюється укоріненими традиціями; релігійний чинник 
важливий при виборі поведінкової моделі азербайджанських 
суб’єктів політики. Це політична культура східного типу. 
Канали трансляції інформації не розвинені, а політики є невід-
критими, непублічними. Неконвенційні форми політичної 
участі населенням у своїй більшості не сприймаються»9. 
Азербайджанські експерти пояснюють це ментальними при-
чинами (рішення приймає той, хто головний у сім’ї); важлива 
наявність одноособової «твердої руки»10. Населення «свідомо 
відсторонюється від політики», «слабко виражена культура 
політичної участі», а владі вигідно стримувати розвиток полі-
тичної культури громадян, позаяк управляти аполітичною 
масою авторитарному режиму просто11. Не права людини, а 
стабільність є домінуючою цінністю азербайджанців; усе під-
порядковано її забезпеченню. Політично індиферентних гро-
мадян, яких проблема прав людини не зачіпає, тут абсолютна 
більшість.

Проаналізуємо стан дотримання основних громадянських і 
політичних прав та свобод в Азербайджані. Найперше зверні-
мося до аналізу стану свободи слова. У Індексі свободи преси 
за 2019 р. Азербайджан перебуває на 166-й сходинці; гірша 
позиція з-поміж пострадянських країн характерна лише 
Таджикистану. Усі провідні азербайджанські ЗМІ контрольова-
ні керівною елітою та висвітлюють новини відповідно до її 
цілей. Державна влада активно використовувалася для приду-
шення незалежних медіа і нині в Азербайджані не залишилося 
незалежних друкованих видань. Останнє з таких, газета 
«Azadliq», зупинила випуск у 2016 р., а у 2017 – заборонена на 
території Азербайджану і його онлайн-версія. У 2014 р. закрито 
офіс «Радіо Свобода» в Баку, а у 2018 р. азербайджанська служ-
ба «Радіо Свобода» заборонена повністю.
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Хоча кримінальне законодавство Азербайджану й визначає 
насилля щодо журналістів злочином, але відповідна стаття 
Кримінального кодексу жодного разу не застосовувалася. 
Кодекс адміністративних правопорушень передбачає покаран-
ня суб’єктів, які ухиляються від надання журналістам інформа-
ції, проте й цей механізм не застосовується. Тиск здійснюється 
на журналістів і членів їх сімей. Убивства, арешти, інші форми 
тиску на представників медіа суперечать конституційно гаран-
тованій свободі слова. Наведемо кілька прикладів тиску на 
представників азербайджанських медіа: журналіста А. Мухтар-
ли було засуджено до 6 років позбавлення волі. Він був викра-
дений на території Грузії, проти волі перевезений в Азербайджан, 
де і заарештований за сфабрикованими звинуваченнями; 
головного редактора сайту teref.az Н. Ісмайлова засуджено до 
5,5 років позбавлення волі умовно за звинуваченнями в анти-
державних закликах; головну редакторку сайту bakupress.az 
Ш. Агабалаєву (Агаджан) звинуватили у торгівлі наркотични-
ми речовинами. Щонайменше п’ять журналістів станом на 
01.06.2019 р. відбували кримінальне покарання за професійну 
діяльність.

Уряд обмежує свободу пересування, особливо виїзд за кор-
дон для журналістів, опозиційних політиків і громадських 
активістів. Наприклад, Генеральною прокуратурою забороне-
ні (зняті у травні 2019 р.) закордонні поїздки трьом журналіс-
там і письменнику у зв’язку з кримінальною справою Meydan 
TV; водночас щодо низки журналістів такі обмеження збері-
гаються.

Доступ до Інтернету залишається дорогим для більшості 
населення Азербайджану, який відстає від країн-сусідів за 
показниками швидкості та доступності Інтернету. Відбуваються 
періодичні відключення; користувачі мають проблеми з під-
ключенням до Мережі під час політично-чутливих подій, най-
перше – мітингів опозиції (це унеможливлює ведення 
стрім-трансляцій з акцій протесту).

Наприкінці 2017 р. були затверджені законодавчі зміни, 
якими встановлено штрафні санкції щодо фізичних та юри-
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дичних осіб за розповсюдження забороненого вмісту в 
Інтернеті. Також схвалено законодавчі поправки, які заборо-
няють журналістам розслідування військових питань. Загалом 
від 2017 р. азербайджанський уряд щораз більше обмежує 
доступ до певних веб-сторінок, особливо пов’язаних з опози-
цією або ж з контентом політично-чутливих тем. Тільки за 
2017–2018 рр. без судових рішень заблоковано понад 60 сайтів: 
www.meydan.tv/az, www.azadliq.org, abzas.net, vesti.az, apa.az, 
basta2.com, www.azerbaycansaati.tv/ та багато інших. Місцеві 
сайти новин (az24saat.org, xural.com і monitortv.info) заблокова-
ні (серпень 2018 р.) після того, як азербайджанські високопо-
садовці пред’явили їм звинувачення в наклепі. До криміналь-
ної відповідальності притягають редакторів незалежних чи 
опозиційних сайтів, наприклад, редактор сайту bastainfo.com 
М. Гажібейлі засуджений (січень 2019 р.) до 5,5 років умовного 
покарання.

Напередодні президентських виборів у квітні 2018 р. від 
кібератак постраждали незалежні інформаційні веб-сайти та 
сторінки активістів опозиції; найперше це проявлялося в зламі 
сторінок у Facebook. Низка онлайн-журналістів, блогерів і 
користувачів соціальних медіа затримані за діяльність в 
Інтернеті. Влада також чинить тиск на активістів-вигнанців, 
щоб припинити їх онлайн-діяльність, затримуючи або ж погро-
жуючи родичам, які проживають на території Азербайджану.

Автономне від держави громадянське суспільство в Азербай-
джані нині зліквідоване; на сьогодні практично відсутні неза-
лежні НУО. Від 2013 р. Азербайджан почав запровадження 
обмежувальних норм щодо НУО; відтак нинішнє репресивне 
законодавство практично унеможливлює діяльність організа-
цій громадянського суспільства через обтяжливі вимоги реє-
страції та фінансування НУО. В провладних медіа розгорта-
ються кампанії дискредитації НУО та окремих активістів, на 
основі чого формувалася громадська думка про них як «зрад-
ників», «шпигунів», «іноземних агентів», ворожих Азербай-
джану. Це спричинило подальші резонансні переслідування 
активістів, наприклад, арешти координатора кампанії 
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«Мистецтво в ім’я демократії» Р. Джафарова, правозахисників 
НУО «Інститут миру та демократії» Л. та А. Юнусів, керівника 
«Товариства правової просвіти» І. Алієва та ін. На вимогу 
Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки накла-
далися арешти на банківські рахунки місцевих і міжнародних 
НУО. Кримінальні обвинувачення проти азербайджанських 
НУО та активістів мають виражено політичний характер; ця 
тенденція поглиблюється останнє десятиліття. Метою дій 
влади з фабрикування звинувачень є ослаблення та подальша 
ліквідація незалежних інститутів громадянського суспільства.

В Азербайджані діє низка норм щодо НУО в, образно кажу-
чи, «традиціях Сходу», наприклад: 1) щоб певна міжнародна 
НУО могла розпочати діяльність, їй необхідно укласти угоду з 
урядом, причому умови такої угоди відрізняються для різних 
організацій на розсуд уряду; 2) кримінальної відповідальності 
за нелегальну роботу НУО немає, але запроваджені високі 
штрафи, тобто влада спонукає до «відкупу».

Наприкінці 2014 р. уряд зробив процес отримання азербай-
джанськими НУО грантів з-за кордону жорстко підконтроль-
ним. Зокрема, усі гранти проходять реєстрацію міністерствами 
фінансів та юстиції Азербайджану; власне донорські організа-
ції мають бути зареєстровані в Азербайджані, щоб надавати 
гранти місцевим НУО; держава жорстко контролює витрати 
грантових коштів. Відтак іноземні донори відвернулися від 
Азербайджану, більшість НУО самоліквідувалися або ж прак-
тично бездіяльні через обмеженість фінансових ресурсів.

В Азербайджані вже стало практикою переслідування чле-
нів опозиції та їх родин. Станом на червень 2019 р. у списку 
політичних в’язнів 98 осіб. Найсильніший тиск здійснюється 
щодо правозахисників; останніми роками помітне збільшення 
термінів позбавлення волі за вироками судів (аж до 20 років 
ув’язнення). Нинішні процеси уподібнені «конвейєру репре-
сій»12. Це призвело до міграції з Азербайджану багатьох право-
захисників, громадських активістів, журналістів.

Улітку 2014 р. в Азербайджані пройшла одна з найбільших 
хвиль арештів. Серед азербайджанських політичних в’язнів – 
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І. Алієв, Н. Алієв, З. Багірзаде, Р. Міркадиров, Р. Рамазанов, 
С. Хазі, активісти руху Nida (А. Абілов, І. Рустамзаде) та ін. 
Відтоді кримінальне переслідування часто використовується 
як інструмент стримування громадсько-політичного активізму. 
Звернемося лише до кількох прикладів:

– заступник голови Партії народного фронту Азербайджану 
Ф. Гахраманли у 2017 р. засуджений до 10 років в’язниці за кри-
тику уряду в Facebook. Його було звинувачено в публічних 
закликах до повалення влади, розпалюванні національної, 
релігійної та расової ворожнечі, організації масових завору-
шень;

– ще одну заступницю голови Партії народного фронту 
Азербайджану, Г. Байрамли, засуджено (січень 2018 р.) до трьох 
років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями 
в контрабанді. Її арешт був політично мотивований – за орга-
нізацію несанкціонованих політичних демонстрацій;

– член опозиційної партії Мусават (Партії рівності) 
А. Хуршудов засуджений (травень 2018 р.) до 5 років позбав-
лення волі за інкриміноване хуліганство та спротив представ-
нику влади. Ці звинувачення стали відповіддю на критику опо-
зиціонером через соціальні мережі влади міста Ширван. Тоді ж 
ще одного члена партії Мусават, Е. Абдуллаєва, засуджено за 
ніби-то непокору поліції. Найімовірніше, його арешт також 
пов’язаний з політичними постами в Facebook. Переслідуваними 
є й низка інших членів партії Мусават (А. Гасанов, П. Куршудов 
та ін.);

– член Партії народного фронту Азербайджану О. Бахишли 
засуджений (вересень 2018 р.) до 6 років позбавлення волі за 
сфабрикованими звинуваченнями в наркоторгівлі. Вирок став 
відповіддю влади на активну участь О. Бахишли в протестних 
акціях. Безпосереднім приводом став виступ активіста на 
могилі журналіста Е. Гусейнова, коли О. Бахишли поклав від-
повідальність за його убивство на вище керівництво 
Азербайджану;

– лідер незареєстрованої партії Республіканська альтерна-
тива (ReAl) І. Мамедов притягнений до кримінальної відпові-



96 Держава і право � Випуск 84

дальності (7 років позбавлення волі) після висунення у 2013 р. 
своєї кандидатури на президентських виборах. 29.05.2019 р. 
Європейський суд з прав людини визнав Азербайджан винним 
у справі ув’язнення опозиційного лідера.

В Азербайджані практично унеможливлене проведення 
мітингів опозиції. Наприклад, 02.03.2019 р. було відмовлено в 
реалізації права на мирні зібрання, чому передувало винесення 
вироку у справі про фінансування Партії народного фронту 
Азербайджану. Кілька членів згаданої партії тоді були засудже-
ні до позбавлення волі від 3 до 7 років (Б. Гасанов, Дж. Гусейнов, 
Р. Іскандеров, А. Магеррамов, Р. Насирли та ін.).

Зауважимо, що виборчі кампанії засвідчують значні пору-
шення електоральних прав азербайджанців. Зокрема, біль-
шість опозиційних кандидатів не допускаються до виборчого 
процесу, відсутні механізми для обговорення програм кандида-
тів на телебаченні, спостерігачі за виборами відчували тиск 
тощо.

Влада Азербайджану знищує адвокатуру як незалежний 
інститут, вдаючись до тиску на захисників, найперше тих, хто 
працює над справами про порушення громадянських і полі-
тичних прав людини. Найбільш поширеним механізмом тиску 
на інститут адвокатури є позбавлення ліцензії на адвокатську 
практику, відсторонення адвокатів зі складу Колегії адвокатів 
Азербайджану. Наприклад, втратили ліцензії Х. Багіров, 
А. Гасанов, І. Джаванова, А. Ісмайлов, Н. Керімлі, Ф. Мехтієв, 
А. Мустафаєв, Е. Намазов, Н. Сафаров та інші відомі в 
Азербайджані адвокати. Я. Іманова позбавили адвокатської 
ліцензії після оприлюднення ним в медіа інформації про кату-
вання його підзахисних у місцях позбавлення волі. Ф. Агаєв 
втратив ліцензію після сфабрикованої скарги про образу ним 
тюремного охоронця під час відвідин підзахисного. Відмовили 
у прийнятті до Колегії відомим азербайджанським юристам 
І. Алієву, А. Гаджибейлі та ін. Наприкінці 2017 р. в азербай-
джанське законодавство про адвокатуру внесено зміни, які 
унеможливили діяльність захисників без їх членства в націо-
нальній Колегії адвокатів. Це ще більше звузило можливості 
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для діяльності незалежних адвокатів, які працюють над полі-
тично мотивованими справами. Зауважимо, що Азербайджан 
сьогодні займає одну з аутсайдерських позицій з-поміж країн 
Євразії за кількістю адвокатів на душу населення. Часто полі-
тичні в’язні не мають доступу до адвокатів через нестачу тих, 
хто готовий виступати захисником у політичних процесах. 
Затриманим часто відмовляють у доступі до адвокатів, яких 
вони обирають. Окрім цього в адвокатів виробляється своєрід-
на «культура самоцензури»; вони дедалі частіше відмовляються 
від коментарів для медіа щодо справ з політичною складовою.

Азербайджан належить до найбільш гомофобних країн; сус-
пільство тут ніколи не було терпимим до сексуальних меншин. 
Влада не лише не захищає ЛГБТІ-спільноти, а відкрито під-
тримує гомофобію, трансфобію, біфобію тощо. Азербай-
джанське законодавство не санкціонує дискримінацію за озна-
кою сексуальної орієнтації. В цій країні зафіксовані резонанс-
ні випадки переслідування інститутами держави ЛГБТІ-
спільноти. Наприклад, у вересні 2017 р. під час рейду поліції в 
Баку було затримано 83 особи з-поміж ЛГБТІ-спільноти, які 
були безпідставно заарештовані та зазнали жорстокого пово-
дження. Примітно, що 33 потерпілі після звільнення звернули-
ся за захистом свої прав до суду, але жодне клопотання про 
порушення їх прав судами задоволене не було; прокуратура 
також не знайшла складу злочину в діях поліції.

Азербайджан залишається практично закритою для моніто-
рингу ситуації з правами людини, позаяк міжнародним спосте-
рігачам (наприклад, представникам Amnesty International) від-
мовляють у доступі в країну. Міжнародні механізми захисту 
громадянських і політичних прав людини також нині є малое-
фективними щодо цієї країни*.1

*1Наприклад, за рішенням Європейського суду з прав людини 2016 р. 
рідним померлого у 2009 р. у в’язниці журналіста, політичного в’язня 
Н. Мамедова Азербайджан мав виплатити 24 тис. євро. Проте на середи-
ну 2019 р. виплата так і не була проведена; її ймовірність видається сум-
нівною.
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В Азербайджані відсутні незалежний суд та судочинство. 
Тортури щодо запідозрених у скоєнні протиправних діянь, 
інкримінування вигаданих злочинів, втручання в роботу адво-
катів, обмеження свободи ЗМІ є характерними для нинішньо-
го Азербайджану. Хоча під тиском міжнародної спільноти 
влада звільняє частину політичних в’язнів, але водночас почи-
нає переслідувати інших.

Азербайджанське законодавство про оперативно-розшуко-
ву діяльність дозволяє правоохоронним органам без санкції 
суду здійснювати спостереження, мотивуючи це потребою 
запобігти тяжким злочинам проти особи або особливо небез-
печним злочинам проти держави. Також від 2011 р. усі мобільні 
телефони в Азербайджані повинні бути зареєстровані, включа-
ючи SIM-картку, серійний номер телефона тощо. 

Ці та інші неліберальні ініціативи держави відкривають 
широкі можливості для тиску на громадянські та політичні 
права людини в Азербайджані. Порушення прав і свобод в цій 
державі Південного Кавказу зберігають негативну динаміку. 
Проблемності додає питання дотримання громадянських і 
політичних прав та свобод людини в Нахічеванській Автономній 
республіці (неформально іменованій «Азербайджанською 
Північною Кореєю»), а також ситуація довкола невизнаної 
Нагірно-Карабаської республіки.
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Yavorska Kateryna. Civil and political rights and freedoms in Azerbaijan in the 
conditions of the clan character of power and the domination of an Easternstyle 
political and legal culture

The peculiarities of realization and protection of civil and political rights 
and freedoms in Azerbaijan in the conditions of the expressed defects of 
democracy are analyzed. The opaque, closed nature of the political system of 
this country is noted. Under such circumstances, human rights abuses became 
an informal norm. It is noted that the Azerbaijani authorities limit the political 
activity of the opposition, establish sanctions for criticizing the government, 
and strengthen control over non-governmental organizations. It is emphasized 
that almost all independent non-governmental organizations have actually been 
expelled from the country. Independent media are being prosecuted, a strict 
procedure for obtaining foreign grants is established. It is stressed that 
Azerbaijani courts make politically motivated decisions in cases against human 
rights defenders and journalists. It is concluded that the judicial system of 
Azerbaijan has become an instrument of punishment of dissenters.

It was emphasized that in the conditions of the expressed pressure of the 
state on human rights, public-political activity in Azerbaijan is insignificant. 
There practically no practice of collegiality in making political decisions. 
Azerbaijan has a significant shortage of modern forms of public-political 
activism. Democratic political and legal culture in Azerbaijan is underdeveloped. 
Western norms of political, economic and social life are not implemented in the 
Azerbaijani society. This author explains the ineffective public pressure on the 
state with a requirement for the protection of human rights.

The article formulates the hypothesis that the population of Azerbaijan, for 
mental reasons, is being disconnected from politics. The politically indifferent 
citizens who are not affected by human rights are an absolute majority. It was 
stated that in Azerbaijan there is no human right, and stability is a prevailing 
value.

It is noted that Azerbaijan has one of the worst indicators of freedom of 
speech among the post-Soviet countries. All leading Azerbaijani media are 
controlled by the ruling elite; currently there are no independent print media in 
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Azerbaijan. It was emphasized that murders, arrests, and other forms of 
pressure on representatives of Azerbaijani media are contrary to the 
constitutionally guaranteed freedom of speech. Pressure on Internet media is 
also noticeable; the government is increasingly restricting access to certain web 
pages, especially those related to the opposition or content with politically 
sensitive topics. Also noted were the government’s actions to restrict freedom of 
movement, travel abroad for journalists, opposition politicians and public 
activists.

The author argues that the civil society in Azerbaijan, which is autonomous 
from the state, is eliminated today; there are practically no independent NGOs. 
Repressive legislation practically disables the activities of civil society 
organizations through burdensome registration and funding requirements. 
Criminal charges against Azerbaijani NGOs and activists are politically 
motivated. The purpose of the authorities’ action is to weaken and further 
eliminate the independent institutions of civil society.

It is noted that Azerbaijan remains practically closed to monitor the human 
rights situation, as international observers are denied access to the country. It is 
argued that the violation of the rights and freedoms in this state of the South 
Caucasus continues to accumulate negative dynamics. The problem is overcome 
by the observance of civil and political rights and freedoms in the Nakhichivan 
Autonomous Republic, as well as the situation around the unrecognized 
Nagorno-Karabakh Republic.

Key words: Azerbaijan, civil and political rights and freedoms, freedom of 
speech, prosecution of opposition, pressure on civil society.

УдК 321.1
Є. М. ГАРЬКАВИЙ

МЕХаНІЗМИ ФОрМУЛЮВаННЯ СТраТЕгІЧНИХ  
НараТИВІВ У СИСТЕМІ рЕаЛІЗаЦІЇ СТраТЕгІЧНИХ  

КОМУНІКаЦІЙ СИЛ ОБОрОНИ УКраЇНИ1

Розглянуто характерні особливості сучасних інформаційних проти-
стоянь та специфіку формування інформаційного простору України. 
Проаналізовано теоретичні основи дослідження стратегічних наративів. 
Визначено оптимальну організаційно-штатну та функціональну структуру 
підрозділу, відповідального за реалізацію стратегічних комунікацій у силах 

1© ГАРЬКАВИЙ Євгеній Миколайович – ад’юнкт Військового інститу-
ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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оборони України. Запропоновано алгоритм формулювання стратегічних 
наративів у силах оборони України. Зроблено висновок про малоефектив-
ність існуючих механізмів формулювання стратегічних наративів у системі 
реалізації стратегічних комунікацій сил оборони України.

Ключові слова: стратегічні комунікації, стратегічний наратив, сили 
оборони, інформаційна війна. 

Harkavyi Yevhenii. Mechanisms of strategic narratives shaping in system of 
strategic communication realization of Ukrainian defence forces

Considered distinctive features of modern informational campaigns and 
specifics of Ukrainian informational space shaping. The theoretical bases of 
research of strategic narratives are analyzed. Optimal organizational and functional 
structure of unit responsible for realization of strategical communications in 
defensive forces of Ukraine was determined. It was proposed algorithm of strategical 
narratives shaping in defensive forces of Ukraine. Conclusions about inefficiency of 
existing mechanisms of shaping strategical narratives in system of strategical 
communications in defensive forces of Ukraine.

Key words: strategic communications, strategic narrative, defense forces, 
information warfare

Сучасні війни та воєнні конфлікти дедалі більше стирають 
відмінності між безпосередньо війною і політикою. Поле бою 
сьогодні вже не обмежується районами проведення активних 
бойових дій, а включає комплекс заходів, у тому числі дипло-
матичну, економічну та інформаційну складові. 

З розвитком інформаційних технологій особливого значен-
ня набуває саме інформаційна складова сучасних конфліктів. 
Широке залучення населення до соціальних мереж, легкість у 
доступі до будь-якої інформації вносить нові «правила гри» у 
планування та реалізацію державної політики, забезпечення 
національної безпеки та оборони. Інформаційна війна ведеть-
ся насамперед за мізки, тобто за уявлення і переконання насе-
лення, створюючи «правильну» картинку реальності. Суб’єк-
тами даного впливу можуть бути особи, організації, установи 
та інституції, які мають довіру серед населення: починаючи від 
лідерів думок у соціальних мережах і закінчуючи транснаціо-
нальними корпораціями, державами і міждержавними об’єд-
наннями. У випадках відсутності офіційної, доступної, зрозу-
мілої та прийнятної для населення позиції держави у тій чи 
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іншій сфері можуть виникати інформаційні приводи, що 
нестимуть загрозу для національної безпеки та оборони.

Комплексним інструментарієм у контексті забезпечення 
національної безпеки і оборони є система стратегічних комуні-
кацій (далі – СтратКом), яка дозволяє координувати діяль-
ність органів державної влади та громадянського суспільства 
як з метою досягнення цілей держави, так і протидії інформа-
ційному впливу противника. 

Основою ж реалізації СтратКому є формулювання та впро-
вадження в життя стратегічних наративів. Нідерландський 
дослідник Г. Дімітріу зазначав: «Серцем СтратКому є страте-
гічний наратив, – приваблива історія, що може пояснити події 
переконливо і з якої можна зробити висновки»1.

Зауважимо, що попри існування значної кількості як укра-
їнських, так і зарубіжних досліджень у сфері функціонування 
та реалізації СтратКому специфіка формулювання стратегіч-
них наративів у силах оборони України все ще залишається 
малодослідженою. Частково дану проблематику в своїх працях 
висвітлили українські науковці: А. Баровська, Д. Дубов, 
Г. Дьяковська, О. Клубань, Л. Компанцева, В. Король, 
М. Ожеван, І. Сидоренко, В. Ліпкан, О. Мандзюк, Г. Почепцов, 
Р. Хаба, М. Шклярук.

У контексті досліджуваної проблематики зазначимо, що 
поняття «сили оборони» вперше було визначено у Воєнній 
доктрині України в редакції 2015 року: «Сили оборони – це 
Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, Державна спеціальна служба 
транспорту, інші утворені відповідно до законів України вій-
ськові формування, а також правоохоронні та розвідувальні 
органи, в частині залучення їх до виконання завдань з оборони 
держави. Спроможності сил оборони – здатність досягти необ-
хідного результату під час виконання завдань з питань оборони 
у певних умовах відповідно до визначених сценаріїв дій та з 
використанням наявних ресурсів»2.

Поняття «стратегічний наратив» офіційно визначено у 
Доктрині інформаційної безпеки 2017 року3 та Військовому 
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стандарті 01.004.007 того ж року4. Відповідно до керівних доку-
ментів «стратегічний наратив – це спеціально підготовлений 
текст, призначений для вербального викладення у процесі 
стратегічних комунікацій з метою інформаційно-психологіч-
ного впливу на визначену цільову аудиторію».

На нашу думку, дане визначення однобічно тлумачить зміст 
поняття та не розкриває механізм його формулювання. 
По-перше, інформаційно-психологічні операції використову-
ють лише для впливу на противника. Застосовувати їх для 
впливу на населення України заборонено. По-друге, лише вер-
бальний канал звужує межі реалізації та відповідно ефектив-
ність стратегічних наративів. По-третє, виходячи із запропо-
нованого визначення незрозуміла мета та призначення страте-
гічних наративів.

У 2017 році Міністр оборони України затвердив Концепцію 
стратегічних комунікацій Міністерства оборони і Збройних 
Сил України (далі – Концепція)5, де було визначено, що 
«система стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та 
Збройних Силах включає сукупність посадових осіб та підроз-
ділів органів військового управління, постійно діючих та тим-
часових робочих органів (груп), які виконують визначені 
функції та завдання в пунктах постійної дислокації та/або у 
складі пунктів управління Міністерства оборони та Збройних 
Сил».

У словнику «Стратегічні комунікації» (за загальною редак-
цією В. Ліпкана) поняття «інформаційна війна» визначається 
як форма протиборства між суб’єктами (державами, блоками, 
партіями тощо) в інформаційному просторі з використанням 
інформаційної зброї. Така війна спрямована на завдання мак-
симальних втрат противнику та мінімізацію власних втрат в 
економічній, військовій, політичний та інших сферах. 
Інформаційна війна передбачає інформаційний вплив на насе-
лення (своє, противника та світову громадськість) із викорис-
танням засобів масової комунікації з метою формування відпо-
відної суспільної думки, підриву морального духу як усього 
суспільства, так і окремих його інституцій6.
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М. Ожеван у праці «Глобальна війна стратегічних наративів: 
виклики та ризики для України» (2016 р.) зазначив, що страте-
гічними наративами у політичному сенсі є засоби, до яких вда-
ються політичні актори, щоб сконструювати смисли та значен-
ня «великої політики» – як внутрішньої, так і зовнішньої, як 
державної, так і корпоративної, громадської тощо. Цінність 
подібних наративів полягає у їх спроможності до більш-менш 
безконфліктного розповсюдження. А отже, вони організову-
ють поведінку політичних акторів на засадах відданості певним 
ціннісним системам, що утворюють «тіло» того чи іншого 
наративу. Таким чином, саме стратегічні наративи є тими 
інструментами, за допомогою яких національні держави, кор-
порації, громадські та партійні структури тощо артикулюють 
свої інтереси та цінності. Переважаючий напрям світового 
культурно-інформаційного розвитку в певній сфері (політич-
ній, економічній, науковій, медійній тощо), характерний для 
певного періоду часу, формується за посередництва наративів 
за допомогою панівних медіа (mainstream media – MSM), які 
використовують передусім наративи для реалізації: фреймінгу, 
праймінгу – окреслення пріоритетів, встановлення порядку 
денного7. 

У світовому контексті наративи стратегічного порядку віді-
грають провідну роль у нав’язуванні «прогресивному людству» 
офіційно схвалених світовим істеблішментом сукупності норм 
та зразків міжнародної поведінки, що приймаються і поділя-
ються всіма «цивілізованими членами» світового співтовари-
ства за винятком «маргіналів» (протестних груп). Так форму-
ється переважаючий напрям світового культурно-інформацій-
ного розвитку в певній сфері (політичній, економічній, науко-
вій, медійній тощо), характерний для певного періоду часу, що, 
власне, й отримало назву «мейнстрим»8. 

Британський військовий дослідник Л. Фрідман у своїй 
праці «Трансформація стратегічних справ»9 окреслює страте-
гічні наративи як такі, що спеціально побудовані або посилені 
з циркулюючих ідей і думок. Вони пропонують інтерпретацію 
ситуації та підказують відповіді. Щоб бути ефективними, стра-
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тегічні наративи мають входити в резонанс із цінностями, 
інтересами й забобонами цільових аудиторій. Стратегічні нара-
тиви формулюють кінцеві стани і пропонують спосіб досяг-
нення мети, забезпечуючи громадськість розумінням і сенсом 
подій, пов’язаних із застосуванням воєнної сили.

Американський науковець та державний діяч Р. Рейх 
виокремлює чотири універсальні наративи, які характерні для 
американського соціуму та можуть використовуватися в релі-
гії, політиці, економіці, бізнесі, міжособистісних стосунках 
тощо:

1) переможна особистість;
2) співдружність доброзичливих однодумців;
3) варвари біля воріт;
4) зіпсований представник істеблішменту, або «риба гниє з 

голови».
Цільовим призначенням перших двох наративів є обнадію-

вання, тоді як призначенням двох наступних наративів є заля-
кування цільових аудиторій або окремо взятих індивідів10.

Британський військовий дослідник М. Нейт у роботі 
«Битва наративів» (2012 р.)11 зазначав, що вплив наративів 
має велике значення для військовослужбовців, яким часто 
доводиться діяти у несприятливому й неприхильному до них 
інформаційно-культурному середовищі. Наративи в армії 
мають чітко корелюватись із урядовими наративами для пов-
ноцінної координації діяльності держави в інформаційному 
просторі.

Український дослідник комунікативістики Г. Почепцов 
запропонував стратегію ефективних шляхів досягнення кому-
нікативних цілей, які можна розділити на два класи: 1) страте-
гія подання інформації; 2) стратегія отримання інформації12.

Д. Дубов у праці «Стратегічні комунікації: проблеми кон-
цептуалізації та практичної реалізації» (2016 р.)13 зазначав, що 
у державному апараті наявність структур різної підпорядкова-
ності, складні внутрішні моделі прийняття рішень, а часто і 
відсутність достатньої кількості професіоналів з комунікацій у 
державних структурах, практично спричиняють неможливість 
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віддавати обов’язкові до виконання накази для всіх структур з 
єдиного центру, сама політична та управлінська культура, при-
таманна бюрократичному апарату, – перепони, які постійно 
супроводжують (і вочевидь супроводжуватимуть) державні 
стратегічні комунікації (в т. ч. в Україні).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.03.2017 
№ 12714 відповідальним виконавцем за «забезпечення розбудо-
ви в Україні системи державних стратегічних комунікацій» 
стало Міністерство інформаційної політики України (далі – 
МІП). МІП виділяється державне фінансування, у тому числі 
на реалізацію стратегічних комунікацій у силах оборони 
України (відповідальні підрозділи: Сектор стратегічних кому-
нікацій; частково Сектор з питань впровадження Доктрини 
інформаційної безпеки та Сектор інформаційної реінтеграції 
Криму та Донбасу).

Проаналізований автором інформаційний простір за остан-
ні два роки дає підстави зробити висновок про низку ефектив-
ність інформаційних проектів МІП, пов’язаних із сектором 
безпеки і оборони України. Основними проблемами, на думку 
автора, є недосконалість механізмів формулювання стратегіч-
них наративів у даній сфері, слабке розуміння специфіки 
застосування сил оборони, воєнної історії та ідеології, що має 
наслідком несприйняття цільовими аудиторіями наявних 
меседжів та створення хибного образу «солдата-страждальця» 
замість «солдата-переможця». 

Таким чином, враховуючи зарубіжний досвід та українські 
реалії відповідальним за розробку та формулювання стратегіч-
них наративів у силах оборони України доцільно визначити 
Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу. 
Даний підрозділ утворений у 2017 році та є органом військово-
го управління Міністерства оборони України. Для повноцін-
ного виконання завдань за призначенням штат даного Відділу 
доцільно розгорнути до Управління за рахунок реформування 
підрозділів інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
рамках переходу Збройних Сил України до J-структури НАТО. 
Сформований підрозділ може мати назву «Управління страте-
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гічних комунікацій сил оборони України» (далі – Управління). 
Пропонується така структура Управління:

Відділ моніторингу суспільно-політичної обстановки 
(8-9 осіб). Даний підрозділ має володіти у реальному часі сус-
пільно-політичною обстановкою (далі – СПО) в Україні та за 
кордоном шляхом постійного моніторингу поточної ситуації у 
вітчизняних та закордонних ЗМІ, соціальних мережах, а також 
збираючи, обробляючи та узагальнюючи необхідні матеріали у 
відповідальних за даний вид діяльності підрозділах Сил спеці-
альних операцій Збройних Сил України та Головного управлін-
ня розвідки Міністерства оборони України. У разі потреби 
деталізовану оцінку СПО в районах застосування сил оборони 
України могли би надавати підрозділи цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України. Зазначені заходи, у 
тому числі, дозволяли б відслідковувати ефективність реаліза-
ції стратегічних наративів.

Відділ стратегічного планування та аналізу (5-6 осіб). Даний 
підрозділ уособлював би «ядро креативу», який на основі отри-
маних даних про оцінку СПО мав би відслідковувати основні 
тенденції, аналізувати та моделювати сценарії розвитку подій у 
майбутньому, а також у співпраці із зацікавленими структура-
ми та підрозділами сил оборони формулювати стратегічні 
наративи сил оборони України.

Відділ координації стратегічних комунікацій (6-7 осіб). Даний 
підрозділ відповідав би за міжвідомчу взаємодію та координацію 
діяльності підрозділів сил оборони України з метою реалізації 
стратегічних комунікацій. Представники цього відділу повинні 
мати найбільшу службову мобільність в Управлінні.

Відділення забезпечення службової діяльності (3 особи).
Розроблені в Управлінні стратегічні наративи мають бути 

методологічно обґрунтовані та мати таку структуру:
– постановка проблеми підкріплена конкретними показни-

ками (соціологічними, науковими дослідженнями тощо); 
– актуальні тенденції розвитку СПО в Україні й світі; 
– поширені в суспільстві тренди і стереотипи, пов’язані з 

поставленою проблемою; 
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– шляхи подолання зазначеної проблеми;
– основна ідея стратегічного наративу, сформульована у 

одному-двох абзацах;
– набір меседжів для проведення інформаційних кампаній;
– цільові аудиторії;
– методи реалізації стратегічного наративу;
– необхідні ресурсні витрати та часові рамки;
– пропозиції по виконавцям.
Сформульовані стратегічні наративи доцільно виносити на 

розгляд засідання Ради національної безпеки і оборони України 
(далі – РНБО). У випадку прийняття рішення РНБО про 
застосування стратегічного наративу (стратегічних наративів) 
вводитися в дію таємним Указом Президента України – 
Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відповідальним від РНБО за взаємодію з Управлінням 
доцільно визначити Службу стратегічного планування та ана-
лізу апарату РНБО.

Для навчання представників суб’єктів системи стратегіч-
них комунікацій сил оборони України, які визначені у 
Концепції, на початку 2019 року на базі Національного уні-
верситету оборони України імені Івана Черняховського ство-
рено Навчально-науковий центр стратегічних комунікацій у 
сфері забезпечення національної безпеки та оборони (далі – 
Центр). Даний підрозділ призначений для виконання таких 
завдань15:

– підготовки та підвищення кваліфікації військовослужбов-
ців та працівників структур сектора безпеки і оборони держави 
з питань стратегічних комунікацій;

– науково-методичного забезпечення процесу підготовки 
фахівців із питань стратегічних комунікацій у закладах вищої 
військової освіти;

– проведення оцінки й аналізу тенденцій інформаційного 
простору;

– проведення наукових досліджень розбудови спромож-
ностей системи стратегічних комунікацій та узагальнення 
досвіду;
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– співпраці з міжнародними науково-дослідними аналітич-
ними установами, організаціями, що здійснюють підготовку та 
дослідження з питань стратегічних комунікацій.

Слід зауважити, що даному Центру знадобиться ще декілька 
років для повноцінного напрацювання ефективних методик 
роботи та підвищення кваліфікації науково-педагогічних пра-
цівників відповідно до міжнародних стандартів. Проте нині 
даний процес запущено, і це вже дає позитивні результати.

Отже, попри істотні успіхи у сфері реалізації стратегічних 
комунікацій сил оборони України механізм формулювання 
стратегічних наративів ще залишається малоефективним. 
Потребує вдосконалення нормативно-правова база, яка має 
чітко визначати механізм формулювання стратегічних нарати-
вів у силах оборони України. Необхідно переглянути розподіл 
функціональних обов’язків інституцій, відповідальних за реа-
лізацію стратегічних комунікацій та формулювання стратегіч-
них наративів для сил оборони України. 
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Harkavyi Yevhenii. Mechanisms of strategic narratives shaping in system of 
strategic communication realization of Ukrainian defence forces

Considered distinctive features of modern informational campaigns and 
specifics of Ukrainian informational space shaping. The normative-legal base 
and modern concepts concerning purpose and ways of realization of strategical 
narratives is analyzed. Optimal organizational and functional structure of unit 
responsible for realization of strategical communications in defensive forces of 
Ukraine was determined. It was proposed algorithm of strategical narratives 
shaping in defensive forces of Ukraine. Conclusions about inefficiency of 
existing mechanisms of shaping strategical narratives in system of strategical 
communications in defensive forces of Ukraine. 

Modern wars and armed conflicts more and more erase between warfare and 
politics. Today battlefield is not restricted by areas of active warfare and includes 
full complex of measures including economical and informational element. 
With the development of information technology in recent decades, the 
informational element of modern conflicts is of particular importance. The 
broad engagement of the population in social networks, accessibility and ease 
of access to any information introduces new «rules of the game» in planning 
and implementing state policy, providing national security and defense. 

The war now is held in the first place for the «head», that is, for the 
presentation and persuasion of the population, creating a «true» picture of 
reality. The subjects of this influence can be individuals and organizations that 
have confidence in the public: from opinion leaders in social networks, to 
multinational corporations, states and interstate associations. In cases of lack of 
official, accessible, understandable and acceptable public position of the state 
in one area or another, informational reasons may arise that will endanger the 
national security and defense.

A comprehensive tool in the context of providing national security and 
defense is the strategic communications system, which allows coordinating the 
activities of state authorities and civil society both in order to achieve the goals 
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of the state and in order to counter the informational influence of the enemy. 
The basis of the implementation of strategic communications is the formulation 
and implementation of strategic narratives.

Winning modern media wars is a complex dynamic that goes far beyond 
conveying the military response. Developing the power to influence requires 
those who plan and advise the commander to be an integral part of the 
command team – influence must be mainstream. As such, an appropriate 
foundation, comprising not only doctrine and education, but also an appropriate 
organisational structure, is required. 

Key words: strategic communications, strategic narrative, defense forces, 
information warfare.
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«ІМІДЖЕВа ДИПЛОМаТІЯ» ІТаЛІЇ1

З огляду на те, що Італія активно використовує інструменти зовніш-
ньої культурної політики з метою забезпечення національних інтересів, 
даної аналізуються характерні особливості здійснення іміджевої диплома-
тії Італії як інструмента реалізації зовнішньої культурної політики країни. 
Особливу увагу приділено вивченню феномена використання брендів «зробле-
но в Італії» та «італійського життя». Поєднання структурно-функціо-
нального та емпірико-аналітичного методів дозволило проаналізувати 
практичні інструменти та засоби здійснення «іміджевої дипломатії» 
Італії. Автор дійшла висновку, що цілеспрямована діяльність Італії з фор-
мування, пропагування та підтримки привабливого іміджу країни позитив-
но впливає на її зовнішню політику.

Ключові слова: «іміджева дипломатія», «зроблено в Італії», «італійське 
життя», культурна спадщина, археологічна місія. 

Glibova Svitlana. «Image diplomacy» of Italy
Taking into consideration that Italy actively uses the tools of foreign cultural 

policy to ensure national interests, the purpose of this article is to examine the main 
peculiarities of the Italian diplomacy as a instument for the implementation of 
foreign cultural policy. Particular attention is paid to the phenomenon of the 
following brands: «made in Italy» and «italian life». The combination of structural 
and functional analytical methods allows to analyze the practical tools and means 
of «image diplomacy» of Italy. As a result, the author pays attention that purposeful 
activity of Italy on formation, promotion and support of an attractive image of the 
country positively influence it’s foreign policy.

1© ГЛІБОВА Світлана Олександрівна – кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політичних наук Київського національного університету 
будівництва і архітектури
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Key words: «image diplomacy»,»made in Italy», «italian life»,cultural herritage, 
archaeological mission.

Поняття «іміджевої дипломатії» тісно переплітається з 
поняттям культурної дипломатії та визначається як ціле-
спрямована діяльність з формування та підтримки позитив-
ного міжнародного іміджу та образу держави і формування 
відповідної позитивної громадської думки щодо країни. 
Така діяльність пов’язана із просуванням країни як цілого 
бренду, що може йти двома шляхами. Перший – це викори-
стання вже існуючого іміджу, який полягає в тому, щоб 
популяризувати вже існуючий образ, спираючись на сприят-
ливі та вже наявні елементи, загальновідомі цінності та 
особ ливості1.

Другий шлях полягає у створенні «стратегії бренду», що 
полягає у формуванні відповідного уявлення. В такому випад-
ку можна відштовхуватися не від наявних можливостей, а про-
водити аналіз ситуації та потреб, і залежно від цього формувати 
та ставити цілі та завдання. Саму ж країну такий підхід сти-
мулює розвиватися та вносити корективи до своєї діяльності 
відповідно до потреб часу2. 

Італія намагається йти цими двома шляхами одночасно, 
сприяючи пропагуванню своєї культури і товарів за допомогою 
продуманої публічної, економічної та культурної політики, 
формує модель «зроблено в Італії», яка сприймається як комп-
лексна і приваблива для наслідування. Ще починаючи з 1960-х 
років бренд «зроблено в Італії» розширював свою популярність 
та був прикладом для наслідування і відповідно поширення 
італійських цінностей. Основними складовими бренду «зро-
блено в Італії» традиційно вважаються три сектори: продукція 
харчування, мода і меблі. Такі італійські дослідники, як 
А. Буччі, В. Коделуппі, М. Фарразеі, також включають до 
нього інженерно-технічний сектор, дизайн і виробництво 
товарів для будинків, сферу дозвілля і відпочинку3. 

Розвиток бренду «зроблено в Італії» почався в 1950-60-і роки, 
в період італійського економічного розвитку. Одночасно йшов 
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розвиток моди, дизайну і меблевого виробництва. Уже до 
кінця XX ст. італійські майстри змогли випередити французьку 
моду за доступністю, кількістю модельєрів, різноманітністю 
пропозицій4. 1980 р. позначився економічним розвитком та 
піднесенням, виник феномен, який отримав назву «обгін» – 
Sorpasso. Саме в цей період Італія оголосила, що її ВВП пере-
вищив британський. Саме на цей час припадає сплеск розквіту 
бренду «зроблено в Італії» та збільшення експорту італійських 
товарів5. 

Більшу частину товарів, які експортуються під брендом 
«зроблено в Італії», становлять товари, вироблені на невеликих 
підприємствах та фірмах – це основна особливість італійсько-
го виробництва. Така тенденція спостерігається у сфері вироб-
ництва устаткування і побутової техніки, обробної та харчової 
промисловості. Незважаючи на існування в цих галузях вели-
ких концернів («Barilla», «Ferrero», «Parmalat», «Riello», 
«Whirlpool» і ін.), значна частка продукції виробляється 
маленькими компаніями. Згідно з офіційною статистикою 
(ISTAT), рівень підприємницької активності в Італії один із 
найвищих у ЄС, при цьому середня чисельність працівників на 
підприємстві малого бізнесу дорівнює 3,96. 

З метою боротьби з фальсифікацією товарів ручної роботи 
італійського виробництва, особливо у чотирьох традиційних 
галузях: моди, їжі, обстановки і механічних виробів (автомобі-
лі, промислового дизайну, машин і кораблів), також відомими 
як «чотири А» (від початкових літер назв італійською мовою 
одягу, харчової промисловості, меблів і автомобільної промис-
ловості), почали використовувати назву «зроблено в Італії»7. 
Від 1999 р. бренд користувався захистом Італійського інституту 
захисту виробників8. У 2009 р. був прийнятий закон № 135 від 
25 вересня 2009 р. про захист цього знаку. Наслідком цього 
закону стала поява бренду DMI ®, що означає Розроблено & 
Виготовлено в Італії9.

З економічного вжитку термін «зроблено в Італії» в подаль-
шому перейшов до дипломатії. Італійці формують привабли-
вий образ того, що пов’язане з італійською ідентичністю, 
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намагаючись через культурні проекти та взаємозв’язки залуча-
ти іноземців до тісної співпраці. 

Одним з найбільш відомих феноменів, з якими асоціюється 
Італія, є поняття «італійського життя». «Італійське життя» 
пов’язане з виходом у 1960 р. на екрани фільму Ф. Фелліні 
«Солодке життя» (Dolce vita), який сам режисер пояснював як 
пародію та сатиру на італійський спосіб життя еліти, богеми, 
аристократії та інтелігенції в 1950-і роки10. Однак глядачі 
буквально сприйняли феномен «солодкого життя», і за Італією 
закріпилося своєрідне сприйняття країни як «солодкого 
життя»11.

Італійський спосіб життя став своєрідним брендом, який 
почав приваблювати туристів, котрі хотіли відчути себе героя-
ми фільму «Солодке життя». Життя сучасної Італії не схоже на 
образ, створений у фільмі. Італійці багато працюють та намага-
ються заощаджувати, особливо у період економічної кризи, а 
всі товари розкоші йдуть на експорт. Існування стереотипу 
«солодкого життя» пояснюється асоціацією Італії з тим, що 
іноземці сприймають «солодке життя» крізь призму любові іта-
лійців до мистецтва та краси, як продовження цієї національ-
ної риси. Міф про «солодке життя» є важливою складовою 
«м’якої сили» Італії, збільшуючи привабливість країни за кор-
доном12. Часте вживання цього терміна породжує феномен 
сприйняття впливу культурної політики Італії як «солодкої 
сили». Поняття «солодка сила» Італії вживається для позна-
чення її «м’якої сили».

Тісний взаємозв’язок між культурним надбанням, смаком, 
дизайном та всіма тими продуктами, що історично сприйма-
ються як суто італійські, є тією унікальною основою, яка поряд 
із економічною складовою може формувати та просувати ідею 
«системо-країни» на міжнародній арені. Італія ж використовує 
весь цей комплекс у поширенні власної зовнішньої культурної 
політики, де акцент робиться не лише на аспектах, пов’язаних 
з культурою у вузькому розумінні, а й понятті культури в широ-
кому сенсі, через врахування та пропагування бренду «зробле-
но в Італії» як частини зовнішньої культурної політики.
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У 2015 р. при проведенні року Італії в країнах Латинської 
Америки відбулося понад двадцять подій в кожній латиноаме-
риканській країні, які були присвячені саме підтримці ініціа-
тиви з поширення бренду «зроблено в Італії». Так, за підтрим-
ки МЗС італійська компанія ЕНЕЛ сприяла проведенню в 
Чилі, Мексиці, Колумбії та Перу виставок під назвою 
«Геотермія, італійська енергія від серця планети». На прикладі 
економічної діяльності італійської фірми можна переконатися, 
яким чином економічна дипломатія пов’язана з культурною, 
що врешті сприяє забезпеченню державних інтересів та роз-
ширенню присутності Італії в інших країнах. 

У 2015 р. Італія провела Всесвітню виставку «ЕКСПО-2015» 
в Мілані під гаслом «Нагодувати планету. Енергія для життя». 
У виставці взяли участь 144 країни, три міжнародні організації, 
11 неурядових організацій, а також три корпоративні павільйо-
ни13. Проведення заходів такого масштабу – дуже престижна 
справа, яка має не лише тривалі позитивні іміджеві наслідки 
для держави, а й забезпечує підписання багатомільйонних 
контрактів, а відповідно має значні економічні результати.

Культурна дипломатія, формуючи привабливий бренд краї-
ни, отримує зворотній зв’язок саме через збільшення уваги в 
інших сферах діяльності держави, зокрема через туризм. Як 
зазначає О. Василенко, «туристична привабливість та залучен-
ня більшої кількості туристів є однією з важливих складових 
м’якої сили» Італії»14. За даними Всесвітньої організації з 
туризму, за 2010 р. країна вважається п’ятим за популярністю 
міжнародним туристичним напрямком у світі та посідає чет-
верте місце за обсягами валютної виручки від закордонного 
туризму, туристичний сектор – один із ключових в економі-
ці15. Внесок туристичної галузі в національну економіку 
досить значний і дорівнює майже 136 млрд євро на рік (близь-
ко 9% ВВП). У галузі зайняті понад 2,2 млн осіб або 10% пра-
цюючого населення країни16. 

Провідну роль у сфері просування туристичного іміджу 
Італії відіграє Національне агентство з туризму – ЕНІТ, яке 
підпорядковується Міністерству туризму Італії і присутне у 
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двадцяти країнах світу17. Помітною ініціативою ЕНІТ став про-
ект «Italia comes to you», спрямований на формування та під-
тримку іміджу Італії як важливого туристичного напрямку для 
країн БРІКС. Партнерами компанії виступили МЗС Італії, 
Міністерство туризму та Італійський інститут зовнішньої тор-
гівлі. Проект представляє Італію як країну унікальної культури 
і творчих можливостей. Частиною заходу стали виставки 
«Італія очима закордонних художників» – експозиції присвя-
чених цій країні творів місцевих живописців і графіків у най-
більших містах країн БРІКС, що представляють туристичні 
пропозиції регіонів Італії, товари «зроблено в Італії», а також 
італійську культуру і мистецтво18. 

Важливим інструментом «м’якої сили» Італії є її культурна 
спадщина. Визначальними особливостями культурного над-
бання Італії є унікальне багатство та чисельність. Завдяки 
високому рівню розвитку та ефективності збереження культур-
них та історичних пам’яток, якого досягла Італія, італійська 
модель вважається однією з найбільш ефективних та популяр-
них у світі.

Серед усіх інших моделей її вирізняють певні характерні осо-
бливості: культурна спадщина сприймається як об’єкт особли-
вого значення в цілому, включаючи монументи, музеї, будівлі, 
ландшафт, міста, що пов’язані з місцевістю, в якій вони розта-
шовані – в їх територіальному та історичному контексті. 
Політика захисту національного надбання в Італії користується 
державною підтримкою на найвищому рівні. А на рівні держав-
них службовців та керівників країни саме найбагатша в Європі 
культурна спадщина виокремлюється в якості особливого чин-
ника культурної політики та дипломатії держави. У своєму 
виступі на симпозіумі з «культурної дипломатії» 2013 р. міністр з 
питань культурної спадщини М. Брей заявив, що «повернення і 
відновлення культурних незаконно вивезених цінностей для 
Італії є не лише основним фактором захисту спадщини, але й 
виступає інструментом, який можна використовувати з точки 
зору культурної дипломатії. І в цьому незамінною є роль наших 
карабінерів із захисту культурної спадщини»19. 
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З метою захисту пам’яток культури у складі Міністерства 
спадщини та культурної діяльності навіть існує спеціальний 
підрозділ – Корпус Карабінерів із захисту культурної спадщи-
ни, який був створений у 1969 р., на рік раніше підписання 
Конвенції ЮНЕСКО в Парижі 1970 р.20 За два останні роки 
понад 2500 осіб були притягнуті до відповідальності судовими 
органами і 165 взяті під арешт. За той же період було відновле-
но 111000 археологічних пам’яток, майже 80 тисяч предметів 
мистецтва, вилучено 10 тисяч підроблених творів мистецтва. 
Водночас відбувається безперервний моніторинг виставок і 
аукціонів, на яких можуть бути представлені фальсифіковані та 
незаконно придбані активи, ретельний моніторинг електро-
нної бази Коммерс, що дало змогу віднайти 63000 об’єктів21.

Нині законодавство Італії із збереження культурної та 
історичної спадщини є найбільш розвиненим серед країн 
ЄС. Італія – одна з перших в Європі, що на початку ХХ ст. 
зайнялася розвитком концепції збереження охорони націо-
нальної спадщини. Тоді як у більшості країн держава опіку-
ється лише тими пам’ятками, які входять до переліку об’єк-
тів, що потребують особливого захисту, інші ж об’єкти не 
мають такого захисту, в Італії держава та суспільство сприй-
мають всі пам’ятки як культурне надбання нації. Це пояс-
нюється тим, що Італія володіє понад 40 % світової культур-
ної спадщини. 

Ще однією особливістю італійської моделі є «децентраліза-
ція культури», яка означає розширені повноваження регіонів у 
сфері контролю за культурою та збереженням культурної спад-
щини, однак за урядом залишаються контрольні функції. На 
відміну від більшості європейських країн та США, де фінансо-
ві активи музеїв можуть використовуватися в умовах ринкової 
економіки, а самі музеї мають можливість займатися прибут-
ковою діяльністю, в Італії держава контролює фінансування 
цієї сфери. Фінансування культури в італійському бюджеті 
позначено рубрикою «Освіта і культура». Витрати розділені 
між чотирма адміністративними рівнями – витрати держави, 
регіонів, провінції і муніципалітетів. 
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Існують також додаткові фінансові асигнування, так звані 
адресні допомоги, спрямовані на реставрацію конкретних 
пам’яток культури, спеціальні культурні програми. Чималу 
роль у фінансуванні культурної спадщини відіграють приватні 
інвестиції. Близько 60% національного надбання знаходиться 
в приватному володінні, а держава має достатні юридичні мож-
ливості для стимулювання приватних інвестицій. Крім того, 
передбачено відрахування витрат з податкової декларації на 
реставрацію або підтримку нерухомих або рухомих культурних 
цінностей. Сучасний етап культурної політики Італії характе-
ризується прагненням до створення системи відносин «держа-
ва – приватний і корпоративний сектори22.

Отже, весь комплекс заходів з управління внутрішніми 
питаннями контролю та захисту культурної спадщини може 
бути використаний в якості інструмента вже зовнішньої полі-
тики у випадках використання італійського досвіду в інших 
країнах, залучаючи італійських спеціалістів. 

Ще однією тенденцією в охороні спадщини є спроба здійснен-
ня не тільки цінової оцінки спадщини (критерії цінності об’єкта 
ЮНЕСКО), а й економічної. Так, оцінка культурної спадщини 
Італії у суму близько 2 трлн євро вказує на нові тенденції щодо 
збереження спадщини. Звичайно, це приблизна сума, позаяк вар-
тість деяких культурних об’єктів взагалі важко визначити. 

В Італії налічується близько 3000 культурно-історичних 
об’єктів, які щорічно залучають до країни понад 77 млн турис-
тів. У 2014-2015 рр. музеї, галереї та туристичні об’єкти прино-
сили до бюджету країни 380 млн євро, а на їхнє утримання 
держава витрачала 350 млн. євро, 2017 р. прибуток склав 
2 млрд євро23.

Крім випадків наслідування моделей управління культур-
ною спадщиною, в практичному плані співпраця Італії з інши-
ми країнами відбувається у двох напрямах: в спільних проектах 
з проведення розкопок та реставраційних робіт. Італія вико-
ристовує свій досвід у сфері археологічних послуг як один з 
інструментів не лише втілення «системо-країни», а й інстру-
мента зовнішньої культурної політики.
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В структурі МЗС Італії існує спеціальне VI управління при 
Департаменті з пропагування країно-системи, яке координує 
діяльність у рамках співпраці з ЮНЕСКО та іншими двосто-
ронніми та багатосторонніми контактами щодо регулювання 
питань археологічних місій, збереження та реставрації пам’я-
ток культури. Зацікавлені країни через культурний відділ 
посольства Італії в країні перебування звертаються до МЗС 
Італії з проектами спільних заходів. На проекти, які отримують 
схвалення Італії, передбачена стаття видатків у рамках ініціа-
тиви просування «системо-країни». МЗС бере на себе фінан-
сові витрати у розмірі не більше 70% від загального плановано-
го бюджету на програму. Крім того, до роботи над проектами 
залучаються відповідні італійські спеціалісти, які беруть участь 
у роботі вже безпосередньо на місцях24. 

У регіонах, на які поширюються національні інтереси Італії, 
культурний чинник використовується як важливий інструмент 
культурної дипломатії та «м’якої сили». Якщо у регіоні 
Північної та Південної Америки працюють приблизно 20 іта-
лійських археологічних місій, то в регіоні Середземномор’я та 
Африки їх понад 200, ще приблизно 30 – в Азії25. «М’яка сила» 
Італії та її передові технології сприяють формуванню позитив-
ного образу держави–взірця для наслідування, а співпраця в 
культурній сфері сприяє налагодженню взаємодовірливих від-
носин між країнами. Зовнішня культурна політика в регіоні 
Середземномор’я відбувається в рамках посилення позицій 
Італії у своїх колишніх колоніях і дуже часто ведеться по лінії 
міжміністерської, міжнаукової, міжуніверситетської співпраці. 
В зазначених країнах місцеві науковці отримують новий досвід 
крізь призму італійських технологій та італійської культури. 
Вже сформований імідж технологічно розвиненої держави 
сприяє формуванню економічних відносин.

Усе це сприяє розумінню значення комплексного підходу до 
формування та поширення успішного бренду Італії як ефек-
тивної моделі зовнішньої культурної політики, яка включає 
такі компоненти, як використання брендів «зроблено в Італії» 
та «італійського життя». Важливим компонентом формування 
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привабливого образу та іміджу країни є туристична привабли-
вість. Ефективне впровадження комплексної програми «систе-
мо-країни» позитивно впливає і на фінансову сферу, завдяки 
збільшенню інтересу до культури країни та туристичної галузі. 

Характерною рисою іміджевої політики Італії є те, що еле-
ментом культурної дипломатії та культурної політики країни 
виступають не лише культурні об’єкти на її території, а й нави-
чки та вміння, які пов’язані з особливостями культурного, 
духовного та історичного надбання. Італія використовує свої 
археологічні «послуги» та вміння, надаючи їх іншим країнам та 
беручи участь у міжнародних археологічних місіях. Це спону-
кає розвиток більш тісних та продуктивних зв’язків між ними. 
Інший важливий висновок полягає в тому, що до роботи у 
вищезазначених місіях активно залучаються як державні уста-
нови – міністерства та відомства, так і окремі приватні органі-
зації та освітні інститути, які за певних умов виступають окре-
мими інструментами культурної політики та дипломатії. 
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Glibova Svitlana. «Image diplomacy» of Italy
It is stated in the paper that the foreign cultural policy of Italy is exercised 

within the framework of the national initiative «sistema paese» (system state), 
that provides interaction and cooperation between all institutions and bodies of 
the state. It is noted, that the foreign cultural policy of Italy is aimed to ensure 
national interests and foster international positions of the state through 
promotion of its cultural values and cultural attractiveness. The due attention is 
specially paid to promotion of the positive and attractive image of Italy on the 
international scene.

The main features of the foreign cultural policy of Italy are characterized by 
the rich cultural funds that are managed, protected and secured in a special way. 
It is stated in the work, that Italy exercises its cultural policy along the following 
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directions: promotion of the phenomenon of the «Italian style of life» and the 
«sweet life»; promotion of the brand «made in Italy»; promotion of Italian 
culture, cultural heritage, art and language; tourist attraction; promotion of 
Italian design, cinema and cuisine as the instruments of soft influence of the 
state. It is found, that the foreign cultural policy corresponds to the national 
priorities of the foreign policy of Italy along the following directions: Atlantic, 
Europe, Mediterranean, as well as the cooperation with India, China, the 
Russian Federation and Japan.

The study shows that Italy uses its strong sides in different spheres as the 
instruments of the foreign cultural policy. The new trends in international 
relations show that along with traditional instruments of foreign cultural policy, 
such as policy of preservation of cultural heritage (traditionally effectively used 
by Italy), the innovative instruments of the foreign cultural policy appear, such 
as promotion of the «made in Italy» brand, media promotion and promotion of 
educational technologies. The brand «made in Italy», that is associated with 
high quality, is widely used not only to promote the Italian companies, but also 
to ensure positive perception of the state abroad. 

Key words: «image diplomacy»,»made in Italy», «italian life»,cultural 
herritage, archaeological mission.
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П. В. МИРОНЕНКО

ДЕрЖаВОТВОрЧИЙ ПОТЕНЦІаЛ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ1 

На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку однією 
з найважливіших наукових та практичних проблем можна вва-
жати реалізацію вольових зусиль у процесі забезпечення полі-
тико-владної діяльності. З розвитком суспільства, зокрема 
стрімким поширенням комунікаційних технологій та станов-
ленням масового суспільства, політична діяльність дедалі біль-
ше віддаляється від принципів раціоналізму епохи Просвіт-
ництва й вбирає ті аспекти, що пов’язані з явищами підсвідо-
мості, емоційним сприйняттям світу політичного, й зокрема 
вольовим супроводом політичної діяльності. І саме цій пробле-
мі присвятила своє монографічне дослідження «Політична 
воля як чинник державотворчої діяльності: об’єктивні та 
суб’єктивні детермінанти» докторантка Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України В. О. Смірнова. 

Звичайно, різні аспекти проблеми політичної волі досліджу-
вались у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. 
По-перше, їй присвячено багато праць у галузях філософії, 
психології, соціології, правознавства. По-друге, у політології 
цьому питанню присвячена значна кількість праць, у яких 
висвітлюються теоретичні аспекти функціонування політичної 
влади. Проте комплексних досліджень, присвячених конкрет-
но ролі політичної волі у здійсненні політики, на нашу думку, 
явно бракує. До того ж авторська позиція, при всій суперечно-

1© МИРОНЕНКО Петро Володимирович – доктор політичних наук
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сті досліджуваного явища, є досить конструктивною, з приво-
ду чого в роботі зазначається: «Важливою ознакою змістовного 
наповнення поняття «політична воля» є здатність останньої 
інтенсифікувати якісні політичні перетворення».

Відтак дана монографія є надзвичайно актуальною. Авторка 
чітко формулює проблему, глибоко обґрунтовує завдання 
дослідження, серед яких особливо слід відзначити: з’ясування 
можливостей і меж застосування політичної волі в держа-
вотворчій діяльності; виявлення мотиваційних чинників вирі-
шення політичних проблем вольовими зусиллями; досліджен-
ня об’єктивних передумов і суб’єктивних проявів політичного 
волюнтаризму; визначення параметрів політичної волі як 
модернізаційного ресурсу влади й запоруки успіху політичних 
реформ. І те, що дослідниця розглядає проблему політичної 
волі в контексті державотворчої, а не в цілому політичної 
діяльності, можна вважати логічно вмотивованим, враховуючи 
сучасний період розвитку політичної системи України, зокре-
ма значний рівень розчарування населення у функціонуванні 
постмайданної влади, нездатності останньої втілити в життя ті 
ідеали, які задекларувала Революція Гідності. У цьому контек-
сті слід погодитись із висновком В. О. Смірнової: «У сучасних 
умовах дослідження політичної волі набуває особливої акту-
альності для суспільств перехідного типу, до числа яких нале-
жить й українське. Адже від того, яким чином на практиці реа-
лізується політичне волевиявлення у найширшому його розу-
мінні, залежить у таких державах успішність здійснення демо-
кратичного транзиту та втілення національних модернізацій-
них проектів».

Монографія засвідчує ґрунтовне опрацювання В. О. Смір-
новою історіографії проблеми, її поважне, але водночас творче 
ставлення до результатів досліджень попередників, вміння 
використовувати існуючі здобутки для розвитку теорії функці-
онування політичної волі. Йдеться про глибоке осмислення 
потенціалу філософсько-політичної думки від А. Шопенгауера, 
Ф. Ніцше, Л. Петражицького, Х. Ортеги-і-Гасета до 
Ж.-П. Сартра, Х. Арендт, Р. Даля, Д. Гелда, Дж. Лінца. А також 
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всебічний аналіз напрацювань сучасної української політоло-
гії. Особливо привертає увагу кореляція понять політичної волі 
та політичної відповідальності, політичної волі та політичної 
свободи, цілеспрямованих вольових зусиль і волюнтаризму, 
об’єктивних і суб’єктивних чинників модернізації.

Цілком логічно, що авторка аналізує проблему політичної 
волі в контексті здійснення політичного лідерства. Адже остан-
нє не обмежується функцією політичного керівництва, а пов’я-
зане з реалізацією поставлених цілей, мобілізацією громадян 
на їх досягнення. Про це, зокрема, свідчить систематизований 
у монографії досвід втілення вольових аспектів здійснення 
влади політичними лідерами другої половини ХХ – початку 
ХХІ століть, серед яких виділяються імена західних реформа-
торів Шарля де Голля, Конрада Аденауера, Маргарет Тетчер, 
Рональда Рейгана та пострадянських лідерів вождистського 
типу, таких, як Олександр Лукашенко, Нурсултан Назарбаєв, 
Гейдар Алієв, Володимир Путін. З огляду на це важливим здо-
бутком дослідження є актуалізація й порівняння характерних 
рис політичної волі лідера за демократичного та авторитарного 
політичних режимів.

Враховуючи сучасний розвиток політичних процесів в 
Україні, важливим є аналіз проблеми політичної волі в контек-
сті забезпечення модернізації суспільства. Звичайно, не можна 
обмежувати цю проблему необхідністю ухвалення непопуляр-
них політичних рішень, однак авторка теж намагається вийти 
за межі такого тлумачення, аналізуючи викривлення влад-
но-вольових проявів у процесі демократизації, звертаючи осо-
бливу увагу на такі негативні явища як слабкість владно-сус-
пільної взаємодії, політиканство, популізм, зрощення влади і 
бізнесу, демагогія, спотворення механізмів реалізації громад-
ських інтересів, авантюризм, бюрократизація державного 
управління, сваволя, дистанціювання політичних партій від 
проблем пересічних громадян.

Звичайно, не можна сказати, що монографія вичерпала усі 
аспекти досліджуваної проблеми. Зокрема, приділено недо-
статньо уваги аналізу сучасної зарубіжної літератури. Слід 
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погодитись з інституційним підходом авторки, але варто заува-
жити, що державотворчу діяльність здійснюють не лише орга-
ни влади, еліти та лідери, а й різні соціальні групи, непрофе-
сійні політики тощо. Цей аспект не знайшов у роботі належно-
го відображення. В цілому ж монографія є інноваційним, 
самостійним дослідженням і становить собою суттєвий внесок 
у вирішення актуальної наукової проблеми. 
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